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

Mats Ove Svensson, t.f. Förvaltningschef, § 89-128 
Christina Lörnemark, miljöchef, § 89-93, 99-107 
Carl-Johan Jansson, bygglovschef, § 89-93, 97-98, 108-128 
Anette Karlsson, planeringsarkitekt, § 94 
Andrea Johansson, planeringsarkitekt, § 95 
Olof Jönsson, planeringsarkitekt, § 96 
Mia Simonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 99-103 
Simon Bystedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 104 
Lisa Nyberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 104-105 
Lars Rydbom, bygglovhandläggare, § 108-116 
Mathilda Gustafsson, bygglovhandläggare, § 116-117 
Claudia von der Mülbe, bygglovhandläggare, § 117-121 
Sasan Hadjikhani, bygglovhandläggare, § 121-124 
Ulrika Olsson, ekonom, § 89-92 
Gunilla Ulfstad, HR-specialist, § 90-93 
Irma Nordin, folkhälsostrateg, § 89-90 
Carola Palm Jacobsson, nämndsekreterare 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Tid:     Tisdagen den 23 april 2019, kl 08.30 

Plats:   Tjurpannan      

Ordförande:  Hans Schub  
 

      §§ Ärendebeskrivning 
 

        

MBN § 89 Godkännande av föredragningslistan 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända 
föredragningslistan med följande ändring:  
Utgående ärende:                               
Ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning,  
LILLA ANRÅS 10:11 
 

MBN § 90 Folkhälsorådet 
Folkhälsostrateg Irma Nordin informerar. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar att tacka för informationen. 
 

MBN § 91 Ekonomisk uppföljning per 31 mars för miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen, samt att 
uppdra åt förvaltningschefen att vidta åtgärder för att få ekonomin i balans på 
miljöavdelningen. 
 

MBN § 92 Uppföljning av sjukfrånvaro 2019 för miljö- och byggnadsförvaltningen 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

MBN § 93 Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöansvarsuppgifter 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen för miljö- 
och byggnadsförvaltningen. 
 

MBN § 94 Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, Småbåtshamn Tanumstrand 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen startas om och att 
genomförda utredningar och inriktningsbeslut fortsatt är aktuella.  
 

MBN § 95 Detaljplan för del av Kuseröd 1:3, 1:21 med flera, Everts Sjöbod 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att starta arbetet med att upprätta ny 
detaljplan. 
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MBN § 96 Detaljplan för Fjällbacka 110:1, 135:6, 135:7, 137:2, 137:5, 137:6 med flera, 
Stora hotellet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att starta arbetet med att upprätta ny 
detaljplan. 
 

MBN § 97 Fördjupad strukturbild för kustzonen, Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att yttra sig 
enligt förevisat yttrande. 
 

MBN § 98 Remissförfrågan angående Kulturstrategi 2019 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förevisat yttrande. 
 

MBN § 99 Revidering av handläggningstid för tillsyn och kontroll av folköl, tobaksvaror, 
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderad taxa 
för tillsyn och kontroll av folköl, tobaksvaror, receptfria läkemedel samt 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta reviderad taxa för tillsyn och kontroll av folköl, tobaksvaror, receptfria 
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan gäller från det datum då 
kommunfullmäktiges beslut får laga kraft. 
 

MBN § 100 Miljö- och byggnadsnämndens arbete med VA i bebyggelsegrupper i Tanums 
kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fortsatt ha som mål att alla enskilda 
avlopp i Tanums kommun ska ha godtagbar rening år 2035, att 
utredningsmaterialet om de olika bebyggelsegrupperna i miljöavdelningens 
utredning; Bebyggelsegrupper med enskilt VA, 2017 kan användas som 
arbetsmaterial i bedömning av ansökan/anmälan om avlopp inom 
bebyggelsegrupper, samt att ge uppdrag till miljöavdelningen att ta fram en 
tillsynsplan inför 2020 för att förbättra reningen av bristfälliga avlopp inom 
bebyggelsegrupper.  
 

MBN § 101 Tillsyn av avloppsanläggning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
(1998:808) och med hänvisning till 2 kap. 3 samt 7 §§, 9 kap. 7 § samt 26 kap. 
15 § samma lag: att förbjuda fastighetsägarna att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning från och med 31 december 2019. 
 

MBN § 102 Tillsyn av avloppsanläggning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
(1998:808) och med hänvisning till 2 kap. 3 samt 7 §§, 9 kap. 7 § samt 26 kap. 
15 § samma lag: att förbjuda fastighetsägarna att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning från och med 31 december 2019. 
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MBN § 103 Anmälan om installation av bad-, disk- och tvättavlopp 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
(1998:808) och med hänvisning till 2 kap. 2–3, 7 §§, 9 kap. 7 §, 15 kap. 25 § 
samma lag samt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd: att lämna tillstånd till kompostering av slam från 
avloppsanläggningen. 
 

MBN § 104 Remiss angående strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i 
Västerhavet, LST dnr. 511-46429-2018 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att skicka förevisat yttrande till 
kommunstyrelsen som förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. 
 

MBN § 105 Ansökan om installation av bad-, disk- och tvättavlopp 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare 
utredning av utsläppspunkten. 
 

MBN § 106 Anmälan av delegationsbeslut 2019, miljö 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad 
redovisning till handlingarna. 
 

MBN § 107 Meddelanden 2019, miljö 
Meddelanden föredrogs. 
 

MBN § 108 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och garage/carport 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av Plan- och bygglagens 9 kapitel 17§. 
 

MBN § 109 Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för två 
fritidshus med stöd av Plan- och bygglagens 9 kapitel 17§. 
 

MBN § 110 Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för fyra 
enbostadshus med stöd av Plan- och bygglagens 9 kapitel 17§. 
 

MBN § 111 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av Plan- och bygglagens 9 kapitel 17§. 
 

MBN § 112 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av Plan- och bygglagens 9 kapitel 17§. 
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MBN § 113 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av Plan- och bygglagens 9 kapitel 17§. 
 

MBN § 114 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för en 
kommunicering med sökande om en eventuell revidering av ansökan, att ta bort 
balkongen i taket för att möjliggöra ett bygglov för balkongen på gaveln. 
 

MBN § 115 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två sjöbodar 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens med stöd av Miljöbalken kapitel 7 §15 och med hänvisning 
till att inget av de sex särskilda skäl till dispens under Miljöbalken 7 kapitel 17c 
§ kan anses som tillämpliga i ärendet. 
 

MBN § 116 Ansökan om strandskyddsdispens för rivning av ladugård och nybyggnad av 
bostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för en 
kommunicering med sökande om alternativ placering av bostadshuset och 
undvika rivning av ladugården. 
 

MBN § 117 Ansökan om bygglov för uppförande av stenmur 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kap 31 
b, plan- och bygglagen, då åtgärden anses som liten avvikelse, samt att ge 
startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen. 
 

MBN § 118 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen. 
 

MBN § 119 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 60 meter högt torn och teknikbod 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare 
utredning. Sökanden behöver inkomma med underlag som visar att samordning 
med intilliggande mast och torn inte är genomförbart. 
 

MBN § 120 Ansökan om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus och en 
förrådsbyggnad samt uppförande av parkeringsplatser 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b 
§ plan- och bygglagen. 
 

MBN § 121 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förrådsbodar 
och ett källsorteringshus samt uppförande av parkeringsplatser 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen. 
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MBN § 122 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av 
befintlig 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 c 
§ plan- och bygglagen, att ge rivningslov med stöd av 9 kapitlet 34 § plan- och 
bygglagen, samt att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och 
bygglagen. 
 

MBN § 123 Ansökan om bygglov för anläggning av två parkeringsplatser samt flytt av 
stödmur 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 
31b § plan- och bygglagen. 
 

MBN § 124 Anmälan av delegationsbeslut 2019, plan- och bygg 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad 
redovisning till handlingarna. 
 

MBN § 125 Meddelanden 2019, plan- och bygg 
Meddelanden föredrogs. 
 

MBN § 126 Information och uppföljning 2019 
T.f förvaltningschef och avdelningscheferna informerar. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

MBN § 127 Information om domar och rättsfall 2019 
Bygglovschef Carl-Johan Jansson informerar. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar att tacka för informationen. 
 

MBN § 128 Information om VA-styrgruppens arbete 2019 
Ordförande Hans Schub informerar. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
tacka för informationen. 
 

 



Upprops- och voteringslista

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2019-04-23
§§ 89‐128

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

Hans Schub M Ordförande X
Karl‐Erik Hansson C 1:e vice ordförande X Kent Andersson 
Roger Friberg S 2:e vice ordförande X
Claes G Hansson M Ledamot X
Linda Hermansson C Ledamot X Magnus Aronsson
Lars Olrog C Ledamot X X närv. § 89‐110. Birgitta Nilsson 
Thure Zakariasson L Ledamot X
Jan Olsson L Ledamot X
Ronny Larsson S Ledamot X X närv. § 89‐110. Ingrid Almqvist
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X
Lars‐Erik Borg SD Ledamot X
Anders J Fogelmark M Ersättare X
Birgitta Nilsson M Ersättare X § 111‐128
Kent Andersson C Ersättare X § 89‐128
Magnus Aronsson C Ersättare X § 89‐128
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X § 111‐128
Ramona Cully S Ersättare X
Niklas Klaving S Ersättare X
Rolf Trohne SD Ersättare X
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