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Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Plats och tid: Tjurpannan kl 8.30 
 
Övriga närvarande 
 

Mats Ove Svensson, t.f. Förvaltningschef, § 62-88 
Christina Lörnemark, miljöchef, § 62-69 
Moa Leidzén, planchef, § 66, 86 
Roger Rosengren, planeringsarkitekt, § 86 
Carl-Johan Jansson, bygglovschef, § 62-65, 70-87  
Lars Rydbom, bygglovhandläggare, § 70-74 
Claudia von der Mülbe, bygglovhandläggare, § 79-82 
Bengt Sjögren, bygglovhandläggare, § 75-78 
Mathilda Gustafsson, bygglovshandläggare, § 83 
Ulrika Olsson, ekonom, § 62-64 
Gunilla Ulfstad, HR-specialist, § 62-65 
Agneta Andersson, HR-chef, § 65, 86 
Praoelev Hannes Kristiansson, § 63-66, 86-87 
Linda Ljungquist, nämndsekreterare 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Tid:     Tisdagen den 19 mars 2019, kl 8.30 

Plats:   Tjurpannan      

Ordförande:  Hans Schub  
 

  §§ Ärendebeskrivning  
MBN § 62 Godkännande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända 
föredragningslistan, med följande ändring: 
Utgående ärende: 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum på enbostadshus,  
Fjällbacka 187:27 
 

MBN § 63 Folkhälsorådet 
Lars Olrog (C) informerar. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

MBN § 64 Budgetuppföljning per 28 februari 2019 för miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förevisad budgetuppföljning  
att en ekonomisk rapport som visar det aktuella läget ska redovisas för 
nämnden på samtliga kommande sammanträden under 2019, samt att överlämna  
budgetuppföljningen till kommunfullmäktige. 
 

MBN § 65 Kompetensförsörjningsplan för miljö- och byggnadsnämnden 2019 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta förevisad 
Kompetensförsörjningsplan för miljö- och byggnadsnämnden 2019.  
 

MBN § 66 Verksamhetsplan för miljöavdelningen 2019 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att anta förevisad verksamhetsplan med de prioriteringar som anges i 
dokumentet, samt att anta förevisad kontrollplan för livsmedelskontrollen  
2019-2021. 
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MBN § 67 Remiss angående ändring av ordningsföreskrifter för Naturreservaten 
Tjurpannan, Valön och Veddöarkipelagen 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att föreslå ändring av första punkten i de nya ordningsföreskrifterna för 
Tjurpannan, Valön och Veddö till följande: ”Det är förbjudet att; 1. Parkera 
motorfordon, husvagn eller liknande utanför anvisade* parkeringsplatser. 
Mellan kl. 00.00 och 04.00 är endast parkering av personbil klass 1 tillåten, all 
övrig parkering och uppställning är förbjuden” 
*) Med anvisade menas de av naturvårdsförvaltaren eller i skötselplanen 
utpekade parkeringsplatserna. Vid vissa reservat kan parkeringen behövas delas 
upp så att endast vissa ytor är öppna för husbilar och husvagnsekipage.  
 

MBN § 68 Meddelanden 2019, miljö 
Meddelanden föredrogs. 
 

MBN § 69 Anmälan av delegationsbeslut 2019, miljö 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att efter anmälan lägga förevisad redovisning till handlingarna. 
 

MBN § 70 Ansökan om förhandsbesked för en lokal 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för 
förråd/lokal med stöd av Plan och bygglagen 9 kap.17-18 §. 
 

MBN § 71 Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus, samt 
att kommande bygglovsansökan skall behandlas i nämnden. 
 

MBN § 72 Ansökan om förhandsbesked för ett fårstall, foderförråd och maskinhall 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
fritidshus, samt att kommande bygglovsansökan skall behandlas i nämnden. 
 

MBN § 73 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen, samt att som kontrollansvarig godta Torbjörn Stolt, 
Grebbestad  
 

MBN § 74 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen, samt att som kontrollansvarig godta Per Börjesson, 
Munkedal 
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MBN § 75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov med stöd av 
bestämmelserna i gällande detaljplan samt bestämmelserna i 2 kap. 6 § plan- 
och bygglagen, vad avser intresset av en god helhetsverkan. 
 

MBN § 76 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 
bygglagen ge tidsbegränsat bygglov gällande längst intill 2029-03-15, att ge 
startbesked med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen, samt att som 
kontrollansvarig godta Peter Wagersten, samt att fastställa kontrollplan 
upprättad av den kontrollansvarige. 
 

MBN § 77 Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till handläggare att ge 
bygglov när tiden för grannyttrande gått ut, förutsatt att ingenting nytt 
tillkommer som kan ändra bedömningsgrunderna för att ge bygglov.  
 

MBN § 78 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, ändrad färdig golvhöjd mot 
tidigare lämnat bygglov  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till handläggare att ge 
bygglov när tiden för grannyttrande gått ut, förutsatt att ingenting nytt 
tillkommer som kan ändra bedömningsgrunderna för att ge bygglov.  
 

MBN § 79 Ansökan om bygglov för ändrad användning av sjöbod för havsanknuten 
verksamhet, samt tillbyggnad av svale 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen. 
 

MBN § 80 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flytbrygga med 53 båtplatser 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet   
1 och 31 c §§ plan- och bygglagen. att som kontrollansvarig godta Mattias 
Landgren. 
 

MBN § 81 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, befintlig byggnad rives 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 
30 § plan- och bygglagen, att ge rivningslov med stöd av 9 kapitlet 34 § plan- 
och bygglagen, samt att godta som kontrollansvarig Martin Rolandén, Ellös. 
 

MBN § 82 Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med  2029-01-31 för nybyggnad av 
personalbostäder samt bygglov för uppförande av parkeringsplats 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge tidsbegränsat bygglov till och med 
2024-01-31 med stöd av 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen för uppförande av 
bostadsmoduler med tillhörande komplementmoduler, att ge bygglov med stöd 
av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen för parkeringen, samt att som 
kontrollansvarig godta Magnus Bengtsson. 
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MBN § 83 Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2029-05-01 för ändrad 
användning från butikslokal till lokal för dagverksamhet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge tidsbegränsat bygglov till och med 
2029-05-01 med stöd av 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen, samt att godkänna 
att byggherren ansvarar för kontrollen. 
 

MBN § 84 Meddelanden 2019, plan- och bygg 
Meddelanden föredrogs. 
 

MBN § 85 Anmälan av delegationsbeslut 2019, bygg 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att efter anmälan lägga förevisad redovisning till handlingarna. 
 

MBN § 86 Information och uppföljning 2019 
HR-chef Agneta Andersson, tf. förvaltningschef och avdelningschefer 
informerar. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

MBN § 87 Information om domar och rättsfall 2019 
Avdelningscheferna informerar om aktuella domar och rättsfall som berör miljö- 
och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

MBN § 88 Information om VA-styrgruppens arbete 2019 
Miljöchef Christina Lörnemark informerar. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

 



MBN sammanträde 19 mars 2019 Upprops- och voteringslista
§ 62-88

Namn Parti Uppdrag Ersättare i tjänst 

JA NEJ JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår

Person - Namn Partib  Uppdragstyp
Hans Schub M Ordförande X
Karl-Erik Hansson C 1:e vice ordförande X
Roger Friberg S 2:e vice ordförande X
Claes G Hansson M Ledamot X
Linda Hermansson C Ledamot X
Lars Olrog C Ledamot X
Thure Zakariasson L Ledamot X
Jan Olsson L Ledamot X
Ronny Larsson S Ledamot X    X Ej närvarande § 73-88
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X
Lars-Erik Borg SD Ledamot X
Anders J Fogelmark M Ersättare
Birgitta Nilsson M Ersättare X
Kent Andersson C Ersättare X
Magnus Aronsson C Ersättare X
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X Ersättare § 73-88
Ramona Cully S Ersättare X    X Ej närv § 83-88
Niklas Klaving S Ersättare
Rolf Trohne SD Ersättare

Ärendenr Ärendenr ÄrendenrNärvarande
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