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MBN § 81     ALL.2020.9  

Godkännande av föredragningslistan    
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändringar: 
 
Utgående ärenden 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation,  
Ertseröd 1:7. 
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MBN § 82     ALL.2020.782  

Kompletteringsbudget 2020    

 

Sammanfattning 
Med anledning av utökat ianspråktagande av lokaler i Tedacthuset för flera 
av kommunens verksamheter behöver investering i kontorsutrustning och 
teknik genomföras. Detta har inte medtagits i Budget 2020 varför beslut 
behöver fattas i kompletteringsbudgeten.   

Bakgrund 
Tanums kommun har länge haft behov av mer lokaler i Tedacthuset. Under 
2020 kommer en av hyresgästerna att flytta ut och i samband med detta 
kommer Miljöavdelningen hos Miljö- och byggnadsförvaltningen att 
omlokalisera i Tedacthuset. Kommunens IT-avdelning kommer också att 
flytta från kommunhuset och ta i anspråk de lokaler som miljöavdelningen 
lämnar. I kommunhuset kommer också omflyttningar att ske då IT-
avdelningen flyttar. 
I de övertagna lokalerna i Tedacthuset kommer också att inrymmas 
kommungemensamma mötes- och konferenslokaler.   

Ärendebeskrivning 
I syfte att minimera onödiga omflyttningar av inventarier och 
kontorsutrustning kommer IT-avdelningen att överta Miljöavdelningens 
befintliga inventarier och kontorsutrustning. Omflyttningar kommer också 
att ske i kommunhuset med åtföljande ianspråktagande av befintliga 
inventarier och utrustning. Inköp av kontorsinventarier behöver nu göras till 
de nya lokalerna för miljöavdelningen, kommunkansliet och för de 
kommungemensamma möteslokalerna. 
 
Frågan om flytt av verksamheterna har inte funnits med i budget 2020 
varför beslut behöver fattas om dels investeringen och dels den ökande 
kapitalkostnaden. Diskussioner har förts om att inte fördela investering och 
kapitalkostnad då detta skulle innebära alltför långtgående och 
komplicerade beräkningar mellan berörda verksamheter. Miljö- och 
byggnadsnämnden föreslås därför hantera hela investeringen och därmed 
också bli kompenserad för den åtföljande kapitalkostnaden. 
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Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att under förutsättning av utökat ramtillskott för de tillkommande 
kapitalkostnaderna hänförliga till investeringar i kontorsinventarier vid 
omflyttningar i Tedacthuset, bevilja ett investeringsanslag på  
500 000 kronor för investering i kontorsinventarier. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att under förutsättning av utökat ramtillskott för de tillkommande 
kapitalkostnaderna hänförliga till investeringar i kontorsinventarier vid 
omflyttningar i Tedacthuset, bevilja ett investeringsanslag på  
500 000 kronor för investering i kontorsinventarier.  
 
 
  
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Budgetekonom 
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MBN § 83     ALL.2020.653  

Yttrande om planprogram, Grebbestads Östra    

 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till att det tagits fram ett 
översiktligt planprogram för det östra området av Grebbestad. I 
översiktsplan 2030 har samhällsområdena arbetats om, så även för 
Grebbestad. I den fördjupade översiktsplan som gäller för Grebbestad ingår 
inte detta området. Det är bra att det finns ett övergripande 
planeringsunderlag som ska ligga till grund när den fördjupade 
översiktsplanen arbetas om samt kommande detaljplaner. För att 
planprogrammet ska fungera väl som underlag till detaljplaner samt även 
förhandsbesked och bygglov hade det varit bra om rekommendationerna i 
programmet i visa avseenden förtydligades.  

Bakgrund och syfte 
På grund av ökad efterfrågan och befolkningstillväxt behövs 
utvecklingsområden för utbyggnad av Grebbestad. Kommunstyrelsen 
beslutade därför 2011-12-14 om ett planprogram för Grebbestad östra, för 
att underlätta detaljplanearbetet inom området. 
 
Syfte med planprogrammet är att möjliggöra för en utveckling av 
Grebbestad mot öster. Planprogrammet ska skapa utvecklingsmöjligheter 
för bostäder, verksamheter, offentlig service, rekreation och grönområden. 
Planprogrammet ska dessutom redovisa hur utvecklingen kan koppla ihop 
Grebbestad centrum, Tanums station och Tanumshede. 
 
I planprogrammet ska kommunen ange områdets mål och utgångspunkter, 
som underlag för en eller flera framtida detaljplaner. Planprogrammet ska på 
en övergripande nivå ange kommunens vision och målsättning för 
utvecklingen av området och syftar bland annat till att i ett tidigt skede lyfta 
frågor om olika alternativa lösningar till diskussion. 

Förutsättningar och bedömning 
I planprogrammet har det pekats ut 12 områden för exploatering med olika 
inriktning. Det finns även grönstråk och vissa vägar utritade på mark- och 
vattenanvändningskartan. Utöver det finns inga tydliga intentioner för 
mellanliggande områden. Det har gjorts ett flertal utredningar, bland annat 
en dagvattenutredning, naturvärdesinventering och arkeologisk utredning. 
Det har tagits fram en miljökonsekvensbeskrivning för planprogrammet. 
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Infrastruktur - anslutning mot ny lokalgata 
Det saknas redovisning om hur vissa av exploateringsområdena ska ansluta 
mot ny lokalgata. Det saknas hur befintliga bostäder ska ansluta mot ny 
lokalgata. För att tillkommande bebyggelse i området inte ska minska 
möjligheten att lösa trafikmatning till föreslagna exploateringsområden är 
det en fördel om det i programförslaget redovisas hur områdena ska ansluta 
till lokalgatan.  
 
Bebyggelse 
I planprogrammet har varje områdes förutsättningar identifierats och det 
finns bra information om vad nämnden behöver pröva i kommande 
detaljplaner, förhandsbesked eller bygglov. Nämnden noterar dock att i flera 
området har avvägningen mellan bevarandeintressen och 
exploateringsintresset inte kunnat göras i programmet utan kvarstår i senare 
prövning.  
 
Dagvatten 
Ett av områdena som är utritat för dagvattenhantering är beläget utanför 
planprogrammet och omfattas av detaljplan. 
 
Grönstråk och grönområden 
Grönstråkens syfte och omfattning bör förtydligas i planprogrammet. 
Formellt finns två typer av grönstruktur: 
 
- Områden med höga naturvärden 

- Har ett formellt skydd i MB 7 kap, naturvårdsprogram, 
naturvärdesinventering klass 1 och 2, habitat och nätverk för 
skyddade arter, vattenområden, riksintressen MB 3 kap 

- Områden för när rekreation 
- Grönstråk och stigar, motionsspår, odling osv. 

 
Ett av det utritade grönstråken går genom exploateringsområde 10. Det 
lämnar en otydlighet inför framtida planering. Eftersom det inte är utrett hur 
tillfartsvägar till flera av exploateringsområdena ska lösas finns det risk att 
dessa kommer att hamna i konflikt med de utritade grönstråken. Det gäller 
exempelvis utbyggnadsområden som ligger på höjderna (nr 6, 11 och 12). 
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Natur 
Det har gjorts en naturvärdesinventering på förstudienivå över området. Den 
bygger främst på redan känd kunskap, i övrigt är den väldigt översiktlig. Det 
är rimligt att göra så i detta skede men det är viktigt att förstå att eftersom 
planprogrammet berör mycket orörd naturmark och det kommer att krävas 
mer detaljerade naturvärdesinventeringar inför detaljplanearbete i flera 
områden vilket innebär att det kan finnas mer naturvärden och skyddsvärda 
arter att ta hänsyn än de som angivits i planprogrammet. 
 
Hasselsnok är en rödlistad och skyddad art enligt Art- och habitatdirektivet. 
Det finns uppgifter om att det finns hasselsnok i området och detta är ett 
exempel på att även riktade naturvärdesinventeringar kan behövas 
genomföras och kan påverka kommande arbete med detaljplan.  
 
Jordbruksmark 
Det saknas en tydlig redovisning kring att utvecklingen anses vara ett 
väsentligt allmänintresse. Kommande arbeten med detaljplaner måste kunna 
ta stöd i planprogrammet på ett bra sätt.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
Det har tagits fram en MKB för planprogrammet. Det saknas dock en tydlig 
redovisning i planprogrammet hur man förhåller sig till denna. Det finns 
utbyggnadsområden och vägalternativ (exempelvis vägalternativ A och 
utbyggnadsområde 10) som bedöms ge stor negativ påverkan visar på risk 
för relativt stor påverkan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att det fortsatta arbetet bör förtydligas och förbättras utifrån ovan skrivning 
under Förutsättningar och bedömning. 
 
Beredningsförslag 
Inget beredningsförslag. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att det fortsatta arbetet bör förtydligas och förbättras utifrån ovan skrivning 
under Förutsättningar och bedömning, samt  
att planprogrammet ska belysa konsekvenserna av att väg 163 inte föreslås 
ledas om utanför Grebbestad centrum. 
 
  
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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MBN § 84     LIV.2020.620  

Förslag till beslut om åtgärdsplan gällande 
livsmedelstillsyn, 2020/0004-926    

 
 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens 
livsmedelstillsyn 6 februari 2020. Granskningen har utförts av EY på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.  
 
Vid kontrollen noterades brister i kompetensförsörjning inom livsmedel och 
brister i uppföljning av tillsyn inom livsmedelsområdet. Revisionen har 
identifierat förbättringsområden och rekommenderar miljö- och 
byggnadsnämnden att: 
 
1. Stärka kompetensförsörjningsarbetet för tillsyn och kontroll inom 

livsmedelsområdet, så att sårbarheter i bemanningen hanteras och rätt 
resurser säkerställs. 

 
2. Upprätta struktur för uppföljning av miljöavdelningens tillsyn och 

kontroll inom livsmedelsområdet. En sådan struktur kan stärka 
nämndens kunskap om verksamhetens förutsättningar och behov.  

 
Åtgärdsplan 
 
1. En individuell kompetenskartläggning av livsmedelsinspektörer 

kommer att göras under hösten 2020. Utredning av eventuellt ökat 
samordning av livsmedelskontroll med andra kommuner kommer att 
utföras under hösten/vintern 2020/2021.  

 
2. Efter justeringar i vårt ärendehanteringssystem Castor är det nu möjligt 

att jämföra planerad tillsyn mot utförd tillsyn. Miljöavdelningens rutin 
för uppföljning av tillsyn anger att redovisning av utförd tillsyn görs till 
arbetsutskottet som bedömer om redovisning även behöver ske till 
nämnd. Rutinen ändras till att redovisning sker till nämnd efter varje 
block och redovisning kommer att göras i enlighet med rutinen. 

  
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport, revision  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna åtgärdsplan gällande livsmedelstillsyn som svar på remiss från 
kommunstyrelsen Tanums kommun.  
 
Beredningsförslag 
Inget beredningsförslag. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna åtgärdsplan gällande livsmedelstillsyn som svar på remiss från 
kommunstyrelsen Tanums kommun.  
 
  
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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MBN § 85     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 § 86     ALL.2020.12  

Meddelanden 2020, miljö    
 
 
Följande meddelanden föredrogs: 
 
1. Permanent serveringstillstånd, Norra Väderöarna 1.1, LIV.2019.2581 

 
2. Länsstyrelsens beslut om arkeologisk utredning, steg 1, inom 

vattenområde för utloppsledning, Pinnö, Bodalens avloppsreningsverk, 
dnr: 431-39307-2019, NAT.2019.2712 
 

3. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till bostadshus och 
komplementbyggnad enligt landskapsbildsskydd, dnr: 521-2986-2020, 
Skärholmen 6:6, NAT.2020.294 
 

4. Yttrande om Remiss om begäran om kommunal utbyggnad av vatten 
och avlopp inom Änghagarna på Resö, TN 2020/0059-857 
AVL.2020.371 
 

5. Länsstyrelsens beslut om rättelse av föreskrifter för Naturreservatet 
Underslös, LST d.nr 511-48434-2+19, Underslös 1:6, NAT.2018.1908 
 

6. Länsstyrelsens beslut att avslå överklagande av avgift för årlig tillsyn 
för hälsoskydd, Tanums-Rörvik 1:190, HSK.2019.1404 
 

7. Länsstyrelsens beslut om avslag för strandskyddsdispens för brygga,  
dnr: 535-11849-2019, Hjärterön 1:11, STR.2020.660 
 

8. Länsstyrelsens beslut om överklagande av försiktighetsmått för 
stenbearbetning och återförvisar ärendet till miljö- och 
byggnadsnämnden, LST d.nr 505-659-2020, Skärholmen 5:1, 
MSK.2019.1640 
 

9. Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för gäststuga,  
drn 521-7987-2020, Kanebo 1:101, STR.2020.697 
 

10. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning,  
dnr: 431-12416-2020, Västerby 1:9, NAT.2020.706 
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11. Permanent serveringstillstånd, Grebbestad 2:111, LIV.2020.760 
 

12. Länsstyrelsens beslut gällande anmälan om vattenverksamhet för 
brygga, avslag, dnr: 535-7148-2020, Tanums-Rörvik 1:85, 
NAT.2020.722 
 

13. Permanent serveringstillstånd, Skärholmen 8:2, LIV.2020.761 
 

14. Permanent serveringstillstånd, fartyget M7S Saltskär, Resö 
LIV.2020.762 
 

15. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning,  
dnr: 431-6015-2020, Tanums-Säm 1:12, NAT.2020.747 
 

16. Permanent serveringstillstånd, Hamburgsund 14:1, LIV.2020.786 
 

17. Beslut från Mark- och miljööverdomstolen gällande bygglov för 
brygganläggning, mål nr P 1182-20, Fåraby 1:5, ALL.2020.795 
 

18. Permanent serveringstillstånd, ändring av tidigare tillstånd, 
Grebbestad 2:353, LIV.2020.853 
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MBN § 87     BYGG.2020.355  

Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus, 
HAMBURGSUND 3:10     

 
 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 17 februari 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus i södra delen av 
Hökebacken i Hamburgsund. Åtgärden omfattar ett bostadshus med en 
byggnadsarea om 115 m2 och uppförd i en våning med souterrängvåning. 
Önskad tomtstorlek är 800 m2  och vatten samt avlopp avses anslutas mot 
kommunens nät för dricksvatten och spillvatten. 
 
För platsen finns ett positivt förhandsbesked beslutat 2010-10-19. Beslutet 
har gått ut, men kan anses vara vägledande i ärendet. 
 
Beredningsunderlag 
Tidigare beviljat förhandsbesked: Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 
2010 §306. Ansökan om förhandsbesked i direkt närhet till aktuell plats, 
ärende MBN 2011.1087-334: Tjänsteskrivelse daterad 2011-06-01. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Hamburgsund, antagen av 
kommunfullmäktige 2008-09-08. Området redovisas som R22, Lökeskär 
Strandvägen. Planen anger följande rekommendationer:   
Område som är av högt allmänt intresse, tack vare de delvis obebyggda 
sträckorna av det norra sundet. En restriktiv hållning bör föras mot 
tillskapande av fler sjöbodar på vattensidan om vägen inom dessa områden. 
Åtgärder som förstärker allmänhetens möjlighet att vistas vid strandkanten 
förespråkas. Området bör detaljplaneläggas för att säkerställa dess 
värden.    
 
Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 
och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 
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Norr om aktuell plats och inom aktuell fastighet ligger ett bostadshus som 
finns redovisat i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen över 
Hamburgsund - Hamburgö. Byggnaden är ett större samt därtill välbevarat 
enbostadshus uppfört 1898 som kan knytas till Hamburgsunds tid som 
centrum för fraktseglation kring sekelskiftet 1900. Bostadshuset har i 
inventeringen erhållit kulturhistorisk värdering klass 1-2 i en tregradig 
värderingsskala. 

Lagstiftning 
Förhandsbesked regleras bland annat i plan- och bygglagen 9 kapitlet 17, 18 
och 39 §§. Prövningen avser i första hand om en åtgärd som kräver bygglov 
kan tillåtas på platsen. Kompletterande villkor kan ställas upp för att 
förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för 
den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska prövningen syfta till 
att mark- och vattenområden används för det ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning med mark- och vattenområden. 
 
Enligt 2 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet. 
 
Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
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I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har fått tillfälle att yttra sig och meddelar att platsen ligger 
inom verksamhetsområde för kommunalt VA. I yttrandet anges krav och 
förutsättningar som bör beaktas vid anslutning till kommunens VA- nät. 
 
Trafikverket har inkommit med yttrande gällande anslutning mot allmän väg 
905. Sökanden har därefter medelst att ingen ny tillfart önskas utan att 
bilparkering skall ske på plan mark utmed sundet på motsatta sidan av 
vägen. Trafikverket medger en sådan lösning men anger att det i beslut 
kring förhandsbesked samt bygglov tydligt skall anges att ny parkering inte 
kan tillskapas för det nya huset öster om vägen. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 3 april 2020. Inga synpunkter från grannar har 
inkommit. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktningsresa den 3 mars 2020. 
 
Den aktuella fastigheten är belägen i norra delen av Hamburgsund och 
utmed norra delen av sundet. Fastigheten är stor och bebyggd med två 
bostadshus förlagda i sluttningsläge och belägna dryga trettio meter från 
varandra. För det aktuella området är en utmärkande egenskap den relativa 
gleshet som finns mellan husen och som är i skarp kontrast mot 
förhållandena i närbelägna Strandbacken i söder och i Hökebacken i norr. 
Fastigheten i sig är kraftigt sluttande från vägen och österut och präglas av 
gles trädvegetation och karaktär av äldre trädgård, något som väl samspelar 
med det äldre bostadshuset på fastigheten.  
 
Den fördjupade översiktsplanen anger att denna del av Hamburgsund har ett 
högt allmänt intresse genom de delvis obebyggda sträckorna utmed sundet. 
Rekommendationerna här har sitt främsta fokus knutet till förhållandet 
utmed sundet där det endast finns någon enstaka sjöbod idag.  
 
Att placera ytterligare ett bostadshus intill de befintliga två husen påverkar 
karaktären på platsen och minskar den nuvarande karaktären av gles 
bebyggelse på en relativt stor tomt. 
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Förhandsbesked för det aktuella läget beviljades 2010 och fattades med 
nuvarande fördjupade översiktsplan som underlag. Vid en annan ansökan 
om förhandsbesked för ett enbostadshus från 2011, där huset var avsett att 
förläggas högre upp på tomten, förordade förvaltningen avslag med 
hänvisning till vad som framhålls i den fördjupade översiktsplanen samt att 
läget i sig, genom husets höga placering, inte bedömdes som en naturlig 
komplettering till miljön. Vid detta tillfälle fanns ett gällande 
förhandsbesked för det nu aktuella läget. 
 
Den önskade husstorleken är ett suterränghus om 115 m2  byggnadsarea. De 
två befintliga bostadshusen har en ungefärlig byggnadsarea om cirka 115 m2 

respektive cirka 90 m2. Det föreslagna huset på platsen är tänkt att ges en 
storlek (byggnadsarea) som motsvarar det större huset på tomten.  
 
Tillskapande av ett nytt hus på den aktuella platsen innebär viss förändring 
av den befintliga glest bebyggda miljön. Åtgärden bedöms inte påverka del 
av fastigheten som ligger direkt ut med mot sundet och vilken utgör miljö 
som särskilt bör värnas i gällande översiktsplan. Förvaltningen gör 
bedömningen att en komplettering av ytterligare ett bostadshus på platsen är 
möjlig. Ett nytt bostadshus på platsen skall placeras och utformas så att det 
så lite som möjligt visuellt påverkar det större huset på fastigheten. 
Förvaltningen anser därför att ett nytt enbostadshus skall begränsas i 
byggnadsarea till maximalt 100 m2 . 
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget är förenligt med vad som 
anges i gällande översiktsplan samt med vad som anges i kapitel 2 plan- och 
bygglagens.  
 
Ansökan bedömdes komplett den 17 februari 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 § i plan- och bygglagen, samt  
att kommande bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § i plan- och bygglagen, samt  
att kommande bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och 
byggnadsnämnden.  

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad placering och med en maximal 
byggnadsarea om 100 m2. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för 
bygglov. VA-avdelningen synpunkter skall beaktas. 
 
Uppställning av bil knuten till det nya bostadshuset skall ske på markyta 
mellan väg 905 och sundet. Anordnad tillfart och parkering invid det nya 
huset och utmed den östra sidan om väg 905 medges ej av trafikverket utan 
särskilt tillstånd. 
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och omgivande 
bebyggelse. Särskilt viktigt är att nytt bostadshus placeras samt utformas på 
sätt som inte förtar karaktären av det större (norra) bostadshuset på 
fastigheten vilket bedömts ha ett stort kulturhistoriskt värde. Den befintliga 
trädraden utmed tomtgränsen bör i möjligaste mån värnas liksom 
upplevelsen av äldre större trädgård utan påtagliga hägnader mellan husen. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 8 970 kronor  
varav kostnad för underrättelse /kungörelse utgör 2 575 kronor. 
Faktura skickas separat. 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-28     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar
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MBN § 88     BYGG.2020.366  

Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus, 
TANUMS-EJGDE 2:2     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 17 februari 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus båda med en 
byggnadsarea om 100 m² samt varav det ena uppfört i en våning med inredd 
vind och det andra i en våning utan inredd vind. Önskad tomtstorlek anges i 
ansökan till 990 m² respektive 1200 m². Sökanden anger att man avser skapa 
en gemensam vattenbrunn för de två tomterna samt att avlopp ska ordnas 
med enskild anläggning. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 anger den aktuella platsen som del i 
Kämpersviks samhällsområde. Översiktsplanen framhåller bland annat 
följande kring samhällets identitet och värden: 
- Vattenkontakten samt allmänheten tillgänglighet till vattnet 
- Kontrasten mellan bebyggelsen och de omgivande obebyggda bergen. 
- Gångstigar och strövområden 

 
Öp 2030 anger följande rekommendationer för området: 
- Vid all förändring ska hänsyn tas till Kämpersviks identitet. 
- Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor 

vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet. 
- Den äldre bebyggelsen i Kämpersvik har höga värden och dessa bör 

skyddas i detaljplan. 
- Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband 

med planering av nya bebyggelseområden.  
 
Som upplysning framhålls att ny bebyggelse skall normalt föregås av 
detaljplan. Det konstateras i översiktsplanen att det i Kämpersviks 
samhällsområde saknas möjlighet till förtätning. Den aktuella platsen ligger 
inom vad översiktsplanen anger som grönområde. 
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Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv och naturvård 
enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda 
hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv 
enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 

Lagstiftning 
Förhandsbesked regleras bland annat i plan- och bygglagen 9 kapitlet 17, 18 
och 39 §§. Prövningen avser i första hand om en åtgärd som kräver bygglov 
kan tillåtas på platsen. Kompletterande villkor kan ställas upp för att 
förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för 
den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska prövningen syfta till 
att mark- och vattenområden används för det ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning med mark- och vattenområden. 
 
Enligt 2 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet. 
 
Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
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I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har i yttrande gjort bedömningen att det finns 
förutsättningar att kunna lösa avlopp i eller i anslutning till de tilltänkta 
tomterna men att en slutlig bedömning först kan göras när ansökan om 
enskild avloppslösning inkomit till avdelningen. Miljöavdelningen 
framhåller att en stenmur som är belägen i den västra delaen av aktuellt 
område kan omfattas av biotopskydd. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 14 april. Inga synpunkter från grannar har inkommit. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktningsresa den 3 mars 2020. 
 
Åtgärden avser ett relativt plant område beläget utmed en mindre väg vilken 
till delar kantas av fritidshus. I den västra delen av det aktuella området 
finns en mindre stig som löper från vägen till den bakomliggande skogen i 
norr. Öster om stigen finns en stengärdsgård. Sökanden har meddelats om 
att muren kan omfattas av biotopskydd men menar att såväl stigen som 
muren inte berörs av åtgärden och att ny tomtgräns avses gå flera meter 
nordost om nämnda mur.  
 
Förslaget berör område som i översiktsplanen anges som grönområde. 
Befintlig bebyggelse på samma sida om aktuell väg är även den belägen 
inom angivet grönområde. Det aktuella markområdet som ansökan avser 
utgörs av plan, gräsbevuxen, icke hävdad mark som i sig inte bedöms vara 
en del av grönområdet, men så däremot bakomliggande skog och berg. 
  
Åtgärden kan ses som en komplettering till befintlig bebyggelse och de 
föreslagna husens placering följer det befintliga bebyggelsemönstret på 
platsen. 
 
Förslaget bedöms förenligt med vad som anges i kommunens översiktsplan 
samt vad som anges i kapitel 2 i plan och bygglagen. En förutsättning för 
bedömningen är att allmänhetens tillgänglighet mellan Bernhardinas väg 
och skogen norrut inte berörs av åtgärden och tryggas för fortsatt nyttjande. 
 
Ansökan bedömdes komplett den 17 februari 2020. 
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Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för två enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för två enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen. 

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

Upplysningar 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och omgivande 
bebyggelse. 
 
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 14 451 kronor  
varav kostnad för grannehörande/kommunikation utgör 7 116 kronor. 
Faktura skickas separat. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 89     BYGG.2020.251  

Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus, 
REMNE 1:3     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 2 februari 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus i Remne utmed östra 
sidan av Södra Bullaresjön. I ansökan anges att huset skall uppföras i en 
våning utan inredbar vind, ges en taklutning om 27 grader samt en 
byggnadsarea om 148 m². Önskad tomtstorlek är 2000 m². Ansökan anger 
önskemål om enskild vattentäkt samt avloppsanläggning. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger inte inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 anger aktuell plats som belägen inom vad 
planen betecknar som Landsbygd. Inom område landsbygd framhävs 
värdena i det öppna landskapet, de areella näringarna, sammanhängande 
skogsområden samt strukturen med gles spridd bebyggelse. Som 
rekommendation, tillämpbar i den aktuella bedömningen, gäller att nya 
enstaka hus eller grupper av hus för boende eller verksamheter ska 
anpassas till landskapsbild.  
 
Platsen är belägen inom område med skyddade vattendrag, Enningdalsälven 
enligt miljöbalken 4 kapitel 6§. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer, miljö 
Remne - Mörken - Häljebo, i Tanums kommuns kulturminnesvårdsprogram 
från 1984. Den uttagna kulturmiljön är i första hand knuten till områdets 
unika fornlämningsbestånd.  

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. 
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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. 

Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har i yttrande bedömt att avloppsfrågan bör kunna lösas 
inom fastigheten men att slutlig bedömning görs när ansökan om enskild 
avloppslösning inlämnats till miljöavdelningen. 
 
Trafikverket har lämnat tillstånd för anslutning till allmän väg.  
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 14 april. Inga synpunkter från grannar har inkommit. 
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Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktningsresa den 3 mars 2020. 
 
Förslaget gäller ett bostadshus i enskilt högt läge på ett flackt skogbevuxet 
höjdparti med utsikt över Södra Bullaresjön.  
 
Gällande översiktsplan framhåller restriktivitet mot att byggande på berg. 
Den aktuella platsen ligger högt men ligger inte på bergets högsta punkt och 
ligger tillbakadraget från sluttningen ner mot sjön. Läget i terrängen bedöms 
inte bli påtagligt framträdande vare sig i närområdet, från Södra Bullaresjön 
eller från motsatta sidan av denna. Tillfarten bedöms kunna få en naturlig 
sträckning utmed gräns mellan åker och skogsmark. 
 
Förslaget bedöms som förenligt med vad som anges i kommunens 
översiktsplan samt med vad som anges i kapitel 2 i plan- och bygglagen  
Ansökan bedömdes komplett den 24 februari 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§ plan-och bygglagen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17§ plan-och bygglagen.  

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

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

Avgift 
Förhandsbesked 11 045 kronor  
varav kostnad för underrättelse/kungörelse utgör 3 710 kronor. 
Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 90     BYGG.2020.61  

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

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 13 januari 2020 och bedömdes komplett den 17 
februari 2020.   
 
Ansökan avser bygglov för ett fritidshus utmed Strandbackevägen i 
Hamburgsund. Åtgärden omfattar cirka 205 m² byggnadsarea, cirka 257 m² 
bruttoarea och cirka 15 m² öppenarea. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked avseende ett fritidshus på platsen 
lämnades 2018-08-28, MBN 2018 § 165. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Hamburgsund, antagen av 
kommunfullmäktige 2008-09-08. I denna anges berört markområde som 
R26F med följande bestämmelser: Tätortsnära naturmark där oförändrad 
markanvändning bör eftersträvas för att bibehålla natur-, kultur och 
rekreationsvärden. En restriktiv hållning ska finnas mot ny bebyggelse. Ny 
bebyggelse kan i undantagsfall medges som komplettering till befintliga 
Bebyggelsegrupper. 
 
Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 
och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 

Lagstiftning 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
 
Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med 
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hänsyn till  
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan,  
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser,  
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar,  
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden,  
5. möjligheterna att hantera avfall,  
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
att använda området, och  
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kapitlet 6a § plan- och bygglagen (PBL) ska bostadsbyggnader 
lokaliseras, utformas och placeras med hänsyn till möjligheterna att 
förebygga olägenhet genom omgivningsbuller. 
 
I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs att byggnadsverk ska 
placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
åtgärder utanför ett område med detaljplan om det inte behövs 
planläggning enligt PBL 4 kapitlet 2 eller 3 § och om åtgärden uppfyller 
kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 

Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har yttrat sig, avseende anslutning till kommunalt vatten 
och spillvatten. VA- avdelningen anger att den aktuella platsen ligger 
utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och av lopp samt att det 
inte finns ledningar framdraget till fastigheten. Ägare till aktuell fastighet 
samt grannar har tidigare ansökt om och beviljats anslutning till kommunens 
va-nät via avtal. Innan fastigheten kan anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp måste avtal tecknas.  
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De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig till och med 9 mars. Inga synpunkter från berörda grannar har 
inkommit.   
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 
I beslut om förhandsbesked anges att förhandsbeskedet gäller i ärendet 
redovisad omfattning, placering, höjdsättning samt i huvudsak utformning. 
 
Under upplysningar anges att tillkommande byggnader skall anpassas till 
landskapsbild och omgivande bebyggelse samt att byggnader skall utformas 
med hänsyn till kulturmiljön och de samlade kulturvärden som finns i 
området. Kulturminnesvårdsprogrammet och den kulturhistoriska 
bebyggelseinventeringen utgör underlag för bedömningen 

Bedömning 
Ansökan avser uppförande av fritidshus på en högt belägen plats utmed 
Strandbackevägen i Hamburgsund. I den bedömning som gjordes i 
förhandsbeskedet framhävdes att det nya huset på platsen inte får bli för 
högt och bli framträdande och dominerande utmed sundet. Det hus som 
redovisas i aktuellt ärende är avsevärt större än det hus som redovisades i 
illustrationsritningar samt i fotomontage som presenterades i anslutning till 
ansökan om förhandsbesked. Det nu aktuella huset har ett modernt 
formspråk och avser genom gestaltning och färgsättning att harmoniera mer 
med det bakomliggande berget än anpassa till den intilliggande 
bebyggelsen. Bygglovsavdelningen bedömer detta som en fördel då ett 
traditionellt utformat hus i föreslaget läge skulle bli mer accentuerat och 
framträdande i miljön. Husets nockhöjd överstiger inte intilliggande bergs 
högsta punkt och byggnaden bedöms heller inte bli siluettbildande.  
 
Åtgärden bedöms följa den fördjupade översiktsplanens rekommendationer 
och uppfylla kraven i 9 kapitlet 31§ PBL. 
 
Åtgärden bedöms förenligt med tidigare beslutat förhandsbesked. 
 
Det aktuella förslaget är en reviderad version av ursprungligt förslag och det 
nya förslaget har minskats med cirka 7 m2 bruttoarea. Det nya förslaget 
inkom 2020-04-03. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Håkan Jarlengrip. 
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Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att avslå ansökan om bygglov med motiveringen att Hamburgsund är 
uttaget som kulturmiljö i kommunens kulturmiljöprogram. Utmärkande för 
samhället är traditionell utformad bostadsbebyggelse förlagd i i traditionella 
lägen på båda sidor utmed sundet. Husen är försedda med sadeltak och 
fasaderna är täckmålade i ljusa kulörer. Bedömningen är att att 
kompletterande bebyggelse i Hamburgsund skall beakta karaktären och 
formspråket hos den äldre bebyggelsen på orten. Man menar att det 
föreliggande förslaget genom sin storlek samt gestaltning kraftigt bryter mot 
den bebyggelseutformning som präglar samhället och anser att förslaget 
därmed brister i anpassning till kulturmiljön. Åtgärden bedöms strida mot 
vad som anges 2 kap. 6 § 1 p. plan- och bygglagen där det framhålls att 
byggnadsverk skall utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att avslå ansökan om bygglov med motiveringen att Hamburgsund är 
uttaget som kulturmiljö i kommunens kulturmiljöprogram. Utmärkande för 
samhället är traditionell utformad bostadsbebyggelse förlagd i i traditionella 
lägen på båda sidor utmed sundet. Husen är försedda med sadeltak och 
fasaderna är täckmålade i ljusa kulörer. Bedömningen är att kompletterande 
bebyggelse i Hamburgsund skall beakta karaktären och formspråket hos den 
äldre bebyggelsen på orten. Man menar att det föreliggande förslaget genom 
sin storlek samt gestaltning kraftigt bryter mot den bebyggelseutformning 
som präglar samhället och anser att förslaget därmed brister i anpassning till 
kulturmiljön. Åtgärden bedöms strida mot vad som anges 2 kap. 6 § 1 p. 
plan- och bygglagen där det framhålls att byggnadsverk skall utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 
  
Upplysningar 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 13 623 kronor  
Underrättelse/kungörelse 3 406 kronor 
Teknisk handläggning 0 kronor 
Avgift totalt 17 029 kronor 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
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MBN § 91     BYGG.2020.7  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
förhandsbesked lämnat § 49 2019-02-25  
MBN 2018/2173-334, LÅNGEBY 2:81   

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 3 januari 2020 och bedömdes komplett den 11 mars 
2020. Ansökan avser bygglov för ett fritidshus i Långeby och i direkt 
anslutning mot Tjurpannans naturreservat.  
 
Åtgärden omfattar cirka 162 m² byggnadsarea, cirka 245 m² bruttoarea och 
cirka 18 m² öppenarea. 
 
Förhandsbesked beslutat 2019-02-25, beslut 2019 § 49, finns avseende 
förnyelse av tidigare lämnat förhandsbesked för tre enbostadshus för 
fastigheterna Långeby 2:83, Långeby 2:81 samt Långeby 2:82.  

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger inte inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 anger att den föreslagna platsen ligger 
inom vad som benämns Yttre kustzon, där följande angivna 
rekommendationer bedöms som aktuella för området och åtgärden: 
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.  
Nya enstaka hus eller grupper av hus för boende, samt verksamheter med 
behov av ett kustnära läge, kan tillkomma som komplettering till befintlig 
bebyggelse. De ska då anpassas till landskapsbild. Stor vikt ska läggas på 
bebyggelsens anpassning till landskapet. 
 
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv och naturvård 
enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda 
hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv 
enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
 
De tre tomterna gränsar till mark som är skyddat som Naturreservat samt är 
uttaget som Natura 2000 enligt art och habitatdirektivet.  
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Området är beläget i landskap som är uttaget som regionalt värdefullt 
odlingslandskap, Klass N1K2, samt gränsar till område som redovisas som 
värdefull gräsmark i länsstyrelsens inventeringar. 

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 
VA-avdelningen har yttrat sig avseende anslutning till kommunalt vatten 
och spillvatten. Avdelningen meddelar att anslutning kan göras till 
föreningen Långeby vattens va-nät vilket i sin tur är anslutet till det 
kommunala vatten- och spillvattennätet. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig. Ägare till fastigheten Långeby 2:21 anger i skrivelse att de inför 
köpet av sin fastighet fått information om att de nya husen skall anpassas till 
landskapsbild och lokal byggnadstradition samt att husen skall placeras i 
den nedre delen av respektive tomt. Grannen framhåller att i det nu aktuella 
förslaget är husen förlagda högt upp på tomterna i strid med ovanstående.  
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Den aktuella fastigheten är belägen nära invid gränsen mot Tjurpannans 
naturreservat och ligger i sluttning Marken på fastigheten utgörs till 
merparten av hälleberg och är bevuxen med enstaka träd. Förslaget 
redovisar ny bebyggelse med ett modernt formspråk förlagt en bit in på 
fastigheten och förlagd utmed sluttning. Placeringen av huset liksom 
utformning överensstämmer inte med de rekommendationer som anges i 
förhandsbeskedet.  
 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-28     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
 
I beslutet om förhandsbesked anges under upplysningar att: 
"tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och omgivande 
bebyggelse. De nya byggnaderna skall placeras i den nedre delen av 
tomterna, i kanten mellan berg och åker och i linje med befintligt 
bostadshus". 
 
Bedömningen är att de befintliga tomterna i sig är relativt långsmala samt 
kraftigt sluttande varvid mycket liten del av fastigheterna ligger på en 
marknivå som förordas för byggnation enligt vad som anges i 
förhandsbeskedet. Efterföljs vad som anges i förhandsbesked riskerar 
tomterna att få mycket tät och kompakt bebyggelse utmed tomtgränsen och 
mot den anlagda vändplanen framför. 
 
Den aktuella fastigheten är den första av de tre fastigheterna som bebyggs. 
Byggnaden ligger i sluttning med relativt lågt gavelparti åt väster och mot 
Tjurpannans naturreservat, medan det är högre och i två fulla våningar 
utmed gaveln åt öster. Förslaget värnar om den befintliga terrängen med 
begränsad markförändring och sprängning. Åtgärden bedöms, med stöd av 
till ansökan kompletterat fotomontage, att få begränsad påverkan på 
landskapets karaktär mot Tjurpannans naturreservat. De nya husen har givits 
ett modernt formspråk, men kan ändå sägas vara anpassat till platsens 
specifika förutsättningar.  
 
Åtgärden bedöms följa den fördjupade översiktsplanens rekommendationer 
och uppfylla kraven i 9 kapitlet 30 § PBL. 
 
Åtgärden bedöms, med undantag för husen placering, överensstämma med 
tidigare beslutat förhandsbesked. 
 
Förslaget bedömdes som komplett 2020-03-11. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Marcus Coster. 
 
Beredningsförslag 
Inget beredningsförslag. 
 
 
 
 
 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-28     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Marcus Coster.  
  
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
 

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

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

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 13 623 kronor  
Underrättelse/kungörelse 2 575 kronor 
Teknisk handläggning 15 893 kronor 
Avgift totalt 32 091 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 § 92     BYGG.2020.612  

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

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 19 mars 2020 och bedömdes komplett den 7 april 
2020. 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus invid en gårdstomt 
utmed väg 163 mellan Tanumshede och Östad. 
 
Åtgärden omfattar cirka 112 m² byggnadsarea, cirka 108 m² bruttoarea och 
cirka 5 m² öppenarea. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger inte inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 anger att aktuell plats är belägen inom vad 
som i planen benämns landsbygd. I planen lyfts det fram egenskaper och 
värden som kännetecknar området, och översiktsplanen anger som 
rekommendation att nya enstaka hus eller grupper av hus för boende skall 
anpassas till landskapsbild. 

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. 
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Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till  
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan,  
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser,  
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar,  
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden,  
5. möjligheterna att hantera avfall,  
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
att använda området, och  
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
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. 
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Beslutsunderlag 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig med sista svarsdag 16 april. Inga synpunkter från grannar har 
inkommit. 
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Åtgärden avser ett nytt bostadshus på en befintlig gårdstomt. Byggnaden är 
enligt sökanden avsedd att fungera som komplementbostad och för 
generationsboende. Med hänvisning till komplementbostadens storlek har 
åtgärden bedömts som bygglovspliktig. Då åtgärden avser ett ytterligare 
bostadshus på fastigheten har en lokaliseringsprövning gjorts i ärendet. 
 
Den aktuella åtgärden bedöms som förenlig med vad som anges i 
kommunens översiktsplan samt med vad som anges i 2 kapitlet plan- och 
bygglagen (PBL).  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Per Börjesson. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Per Börjesson.  
 
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
 

Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben 
www.poit.se, samt att startbesked har lämnats av miljö- och 
byggnadsnämnden. Startbeskedet är skriftligt. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. På det tekniska samrådet bedömer vi 
om det behövs arbetsplatsbesök. En kallelse till detta möte skickas separat. 
 
 
 
 

http://www.poit.se/
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Innan byggnadsarbeten får påbörjas ska byggherren se till att det finns ett 
färdigställandeskydd, om inte nämnden beslutar annat. 
 
Ansökan anger att ni avser ansluta till enskild avloppslösning. Ni har ansökt 
hos Tanums kommuns miljöavdelning om enskild avloppslösning för dels 
ert befintliga hus och dels för aktuell byggnad. Beslut om tillstånd för 
markbaserad avloppsanläggning har fattats 2019-09-17. 
 
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 10 217 kronor 
Underrättelse/kungörelse 2 575 kronor 
Teknisk handläggning 9 536 kronor 
Avgift totalt 22 328 kronor 
 

 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 93     BYGG.2019.2176  

Tillsyn gällande olovlig byggnation, TANUMSHEDE 2:3     

 
 
Bakgrund 
På fastigheten har vidtagits en otillåten åtgärd. Åtgärden gäller olovligt 
uppförande av tält. 

Tältet är placerat längs med bostadshusets sydvästra gavel på mark som 
enligt detaljplanen inte är avsedd att bebygga. Tältets storlek omfattar cirka 
40 m² byggnadsarea. Enligt underlag från kommunens flygfoto uppfördes 
tältet någon gång under 2014.  
Krzysztof Stolcman och Teresa Stolcman är lagfarna ägare till fastigheten 
sedan 2011-12-05. Fastighetsägarna har meddelat att tältet idag används 
som virkesförråd samt för förvaring av verktyg för det byggföretag som 
fastighetsägarna bedriver. Fastighetsägarna har kommunicerats 
bygglovsavdelningens förslag till beslut, och de har meddelat att de har för 
avsikt att riva tältet, samt att ansöka om bygglov för ett garage på 
fastigheten som ska ersätta tältets funktion.Någon bygglovsansökan har 
ännu ej inkommit till bygglovsavdelningen. 
     
Beredningsunderlag 
Förfrågan angående tomt, 2018-02-09 
Anmälan om olovlig byggnation 2018-02-09 
Flygfoto från år 2014 
Dokumentation ifrån platsen 2019-09-10 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 1971-11-17. 
 
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på mark som inte är 
avsedd att bebyggas. 

Lagstiftning 
Enligt 11 kapitlet 5 § plan- och bygglagen ska miljö- och byggnadsnämnden 
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en 
påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i plan- och bygglagen. 
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Bedömning 
Nämndens företrädare har besiktigat platsen den 2019-09-10.  
 
Bedömning i frågan om bygglov 
Fastighetsägaren har uppfört tältet utan att inhämta tillstånd för en åtgärd 
som bygglovsavdelningen bedömer som bygglovspliktig. 
 
Bygglovsavdelningens bedömning är att det inte är möjligt att ge bygglov 
för tältet i efterhand. Åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser 
avseende sin placering på prickad mark, som inte är avsedd att bebyggas. 
Tältet är inte heller anpassat till omgivande bebyggelse, och kan därför inte 
utgöra ett lämpligt komplement till den befintliga bebyggelsen. 
 
Bedömning i frågan om föreläggande 
Enligt 11 kapitlet 5 § plan- och bygglagen ska miljö- och byggnadsnämnden 
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en 
påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i plan- och bygglagen. Bygglovsavdelningen bedömer att den 
åtgärd som har vidtagits är bygglovspliktig, och åtgärden har vidtagits utan 
lov. 
 
Enligt 11 kap. 20 § PBL får miljö- och byggnadsnämnden förelägga ägaren 
av en fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. 
Bygglovsavdelningen bedömer det skäligt att rättelsen ska vara gjord inom 
tre månader från det att beslutet har fått laga kraft. 
 
Enligt 11 kap. 37 § PBL får föreläggandet förenas med vite. 
Bygglovsavdelningen föreslår att föreläggandet inte förenas med vite i detta 
föreläggande, då fastighetsägaren uttryckt en vilja att vidta rättelse. 
Rättelsen innebär att riva hela tältet samt att återställa marken på platsen 
som tältet berörde, till hur marken rådde innan överträdelsen utfördes. 
 
Om rättelse inte vidtas inom föreskriven tid kan miljö- och 
byggnadsnämnden åter ta upp ärendet och besluta om ett nytt föreläggande 
att inom viss tid vidta rättelse, och då förena föreläggandet med vite enligt 
11 kap. 37 § PBL. 
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Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att förelägga Krzysztof Stolcman 19650821-9174 och Teresa Stolcman 
19630330-2506 i egenskap av ägare till fastigheten Tanumshede 2:3 att 
vidta följande rättelse senast tre månader från det att beslutet har fått laga 
kraft: Riva hela tältet samt att återställa marken på platsen som tältet 
berörde, till hur marken rådde innan överträdelsen utfördes, 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 Tanumshede 2:3. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att förelägga Krzysztof Stolcman 19650821-9174 och Teresa Stolcman 
19630330-2506 i egenskap av ägare till fastigheten Tanumshede 2:3 att 
vidta följande rättelse senast tre månader från det att beslutet har fått laga 
kraft: Riva hela tältet samt att återställa marken på platsen som tältet 
berörde, till hur marken rådde innan överträdelsen utfördes, 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 Tanumshede 2:3.  

Upplysningar 
Om föreläggandet (t.ex. att riva) inte följs får miljö- och byggnadsnämnden 
med stöd av 11 kap. 27 § plan- och bygglagen besluta att åtgärden ska 
genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 
 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Inskrivningsmyndigheten 
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MBN § 94     BYGG.2020.408  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
YTTERBY 1:150     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 25 februari 2020 och bedömdes komplett 
 den 25 februari 2020. 
 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus. Fritidshuset är tänkt att uppföras i 
kvarvarande grundläggning efter en ladugårdsbyggnad som tidigare stått på 
platsen. Denna ladugårdsbyggnad är riven sedan tidigare. En annan, äldre 
ladugårdsbyggnad finns kvar på fastigheten, liksom en enklare stuga som 
när fritidshuset har byggts kommer att utgöra en 
komplementbyggnad/gäststuga. 
 
Handläggningen innebär en lokaliseringsprövning eftersom fastigheten efter 
tidigare avstyckning inte har något bostadshus. 
 
Åtgärden omfattar cirka 49 m² byggnadsarea och cirka 46 m² bruttoarea. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Kommunens Översiktsplan 2030 anger följande värden och 
rekommendationer: 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 i anslutning till ett område av riksintresse för friluftsliv, 
naturvård och kulturmiljövård 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 §§. 
 
Den sökta platsen ligger inom by/gårdstomten L1968:7532, en av Ytterbys 
tre gamla tomter enligt karta från 1844. Platsen har antikvarisk status övrig 
kulturhistorisk lämning.  
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Lagstiftning 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska prövningen syfta till 
att mark- och vattenområden används för det ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i miljöbalken ska tillämpas. 
 
Enligt 2 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet. 
 
Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till  
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan,  
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser,  
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar,  
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden,  
5. möjligheterna att hantera avfall,  
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
att använda området, och  
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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 fått tillfälle att yttra sig och meddelar att tillstånd för 
att anordna avlopp redan har sökts och att tillstånd har lämnats. 
 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har fått tillfälle att yttra sig och har ingen 
erinran, de meddelar att platsen ligger inom by-/gårdstomten L1968:7532, 
men att gårdstomten fortfarande är bebyggd och därmed inte varaktigt 
övergiven och därför inte klassas som fornlämning.  
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig men har inte inkommit med några synpunkter. 
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
På fastigheten bredvid finns ett mindre hus, som tidigare ingått i 
gårdsbebyggelsen på Ytterby 1:150. Det nu sökta fritidshuset med sin 
småskaliga och relativt traditionella utformning bedöms utgöra ett lämpligt 
komplement till den befintliga bebyggelsen och gårdsmiljön.  
 
Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 
kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 
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Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 
förutsättningar är uppfyllda. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Johnny Aronsson, samt 
att ta ut en avgift om 14 892 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Johnny Aronsson, samt 
att ta ut en avgift om 14 892 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
 

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

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

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 5 960 kronor 
Underrättelse/kungörelse 2 575 kronor 
Teknisk handläggning 6 357 kronor 
Avgift totalt 14 892 kronor 
 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 95     BYGG.2020.86  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
utbildningslokal/förråd, KÄMPERÖD 1:7     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 14 januari 2020 och bedömdes komplett den 17 mars 
2020. 
 
Ansökan avser nybyggnad av en byggnad som utseendemässigt liknar en 
sjöbod. Byggnaden ska användas för undervisning, som omklädningsrum 
inför båtturer och som förråd inom den pågående sjönära verksamheten. 
 
Åtgärden omfattar cirka 26 m² byggnadsarea/bruttoarea. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 anger flera identiteter för samhället 
Kämpersvik, bland annat allmänhetens tillgänglighet till vattnet, lugn 
bostadsmiljö och placeringen av äldre bebyggelse. Vidare anger 
översiktsplanen följande rekommendationer för samhällsområdet 
Kämpersvik: 
• Vid all förändring ska hänsyn tas till Kämpersviks identitet. 
• Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor 

vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet. 
• Den äldre bebyggelsen i Kämpersvik har höga värden och dessa bör 

skyddas i detaljplan. 
• Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband 

med planering av nya bebyggelseområden.  
 
Åtgärder för besöksnäringen ska enligt rekommendationer i översiktsplanen 
i första hand bidra till att utveckla det som gör att människor reser till 
Tanums kommun, så kallade reseanledningar. Enligt översiktsplanen ska 
markresurserna för bebyggelse i närheten av hamnar i första hand användas 
för vattenanknutna verksamheter, eftersom resursen är begränsad. 
 
Platsen ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 
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Platsen 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 §§. 

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 men har inte inkommit med några synpunkter. 

Bedömning 
Byggnaden ska användas som undervisningslokal och omklädningsrum 
inför båtturer samt som förråd inom den pågående sjönära verksamheten. 
På samma fastighet finns sedan tidigare en samlingslokal för information 
om ostronfiske och basstation för ostronfisketurer i skärgården.  
 
Den befintliga byggnaden på fastigheten är utrustad med wc. Det bedöms 
som rimligt att kursdeltagarna kan använda wc i grannbyggnaden och det 
finns därmed inte behov av att utrusta den aktuella byggnaden med sanitär 
anläggning. 
 
Byggnaden liknar utseendemässigt en sjöbod och bedöms vara anpassad till 
befintlig bebyggelse inom området. 
 
Viktiga identiteter för Kämpersvik är enligt översiktsplanen bland annat 
vattenkontakt och allmänhetens tillgänglighet till vattnet. Identiteterna 
bedöms inte skadas av den sökta åtgärden, och verksamheten bedöms ha 
stöd i översiktsplanens rekommendationer vad gäller lokaliseringen av den 
vattenanknutna verksamheten. 
 
Avseende parkering angav sökanden i samband med behandling av 
bygglovsärende BYGG.2018.1888 att båtturer har max 7 gäster. Deltagare 
hämtas från Fjällbacka, någon parkering/biluppställning finns på 
fastigheten. Gäster kommer delvis med egen båt.  
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Byggnaden kommer placeras på ungefär samma avstånd från vägen som den 
befintliga byggnaden på fastigheten. Vägen har en skyltad hastighet om 40 
km/h enligt nationell vägdatabas (NVDB). De flesta byggnaderna längs 
Skredforsvägen är belägna nära vägen., och den nya byggnadens placering 
vad gäller avståndet till vägen avviker inte från den befintliga bebyggelsen i 
omgivningen. 
 
Sökanden meddelade den 13 mars 2020 att byggnaden ska grundläggas på 
pålar. 
 
Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 
kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Anders Wistrand. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att delegera till handläggare att ge bygglov om sökanden inkommer med 
nya ritningar där byggnaden redovisas med sadeltak och förutsatt att 
grannarna inte har lämnat synpunkter mot utformningen.   
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att delegera till handläggare att ge bygglov om sökanden inkommer med 
nya ritningar där byggnaden redovisas med sadeltak och förutsatt att 
grannarna inte har lämnat synpunkter mot utformningen. Nämnden bedömer 
att byggnadens utformning ska anpassas till traditionell sjöbodsbebyggelse, 
det vill säga att byggnaden bör uppföras med sadeltak.    
 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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MBN § 96     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 § 97     ALL.2020.14  

Meddelanden 2020, bygglov, plan- och kart    
 
 
Följande meddelanden föredrogs: 
 
1. Länsstyrelsens beslut 2020-03-20, avslår överklagandet, i ärende 

överklagande av beslut om avvisat överklagande avseende beslut om 
rivningslov på fastigheten Grebbestad 20:5, BYGG.2019.2696 

 
2. Länsstyrelsens beslut 2020-04-07, avvisar överklagandet, upphäver det 

överklagade beslutet och avslår bygglovsansökan, i ärende beslut om 
bygglov för tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förrådsbodar och 
källsorteringshus samt anläggande av parkeringsplatser på fastigheten 
Tanums-Gissleröd 1:3, BYGG.2019.126 

 
3. Länsstyrelsens beslut 2020-04-14, avslår överklagandet, det vill säga 

ändrar inte det överklagade beslutet, i ärende beslut om beviljat bygglov 
för nybyggnad av komplementsbyggnad på fastigheten Norgård 2:21, 
BYGG.2019.2055 

 
4. Länsstyrelsens beslut 2020-04-14, upphäver nämndens beslut och 

återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning, i ärende 
beslut om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från garage 
till ateljé på fastigheten Hamburgsund 3:152, BYGG.2019.1423 

 
5. Länsstyrelsens beslut 2020-04-20, avslår överklagandet, det vill säga 

ändrar inte det överklagade beslutet, i ärende beslut om nekat bygglov 
för tillbyggnad med balkong på fastigheterna Fjällbacka 163:23 och 
Fjällbacka 115:1, BYGG.2019.2109 

 
6. Länsstyrelsens beslut 2020-04-20, upphäver det överklagade beslutet 

och avslår ansökan om bygglov och marklov, i ärende beslut om 
beviljat bygglov och marklov för padeltennisbana, beachvolleybollplan 
och parkeringsplatser på fastigheten Hamburgsund 3:112, 
BYGG.2019.2123 

 
7. Länsstyrelsens beslut 2020-04-21, avslår överklagandet, gällande beslut 

om byggsanktionsavgift på fastigheten Ytterby 1:160, 
BYGG.2019.1642.  
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8. Mark- och miljödomstolens dom 2020-04-16, avslår överklagandet, 
dvs. Ändrar inte länsstyrelsens beslut, i saken bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Norgård 2:48, BYGG.2019.2056 

 
9. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-04-06, ger inte 

prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför 
fast, i saken bygglov för verksamhetslokal på fastigheten  
Kämperöd 1:195, BYGG.2016.1199  

 
10. Samrådssvar till lantmäteriet avseende fastighetsreglering berörande 

Dromålseröd 1:69 m fl. PLAN.2020.518 
 
11. Samrådssvar till lantmäteriet avseende fastighetsbildningsåtgärd 

berörande för Arendal 6:28 och 6:7, PLAN.2020.140  
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MBN § 98     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 
• Information om e-arkivprojektet 
• Skrivelse från boende Västra Hällorna, Grebbestad  
• Förfrågningar om vad som gäller för beviljade bygglov och 

förhandsbesked vad gäller giltighetstid, möjlighet till återbetalning av 
avgift för outnyttjade bygglov etc. 

            
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen.
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MBN § 99     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. 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-28     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 100     ALL.2020.10  

Folkhälsorådet     
 
 
Ingen information. 
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