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MBN § 101     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 tvåbostadshus med 
verksamhetslokal, Grebbestad 26:7 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-26     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 102     ALL.2019.1808  

Delårsbokslut 1, 2020 för miljö- och byggnadsnämnden    

 

Delårsbokslut 1, 2020 är framtagen för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna bilagda delårsbokslut 1, samt  
att överlämna delårsbokslut 1 till kommunfullmäktige. 

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna bilagda delårsbokslut 1, samt  
att överlämna delårsbokslut 1 till kommunfullmäktige. 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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MBN § 103     ALL.2020.15  

Uppföljning av sjukfrånvaro 2020 för miljö- och 
byggnadsförvaltningen     

 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har begärt uppföljning av förvaltningens 
sjukfrånvaro varannan månad samt redovisning av de åtgärder som vidtas 
från förvaltningen. 
  
Ekonom Ulrika Olsson informerar. 
  
Sjukfrånvaro mars och april för miljö- och byggnadsförvaltningen 
presenteras för nämnden. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 
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MBN § 104     PLAN.2015.2083  

Detaljplan för del av Kärra 2:1 med flera    
 
 
Bakgrund 
Planförslaget har varit utställt för samråd från 2019-07-15 till och med  
2019-09-06. Under samrådstiden inkom yttranden, vilka har sammanställts 
och bemötts i en samrådsredogörelse.  
 
Yttranden  
Enligt inkomna synpunkter från Länsstyrelsen, SGI, Tekniska nämnden 
behöver utredningar för trafik, buller, geoteknik och dagvatten kompletteras 
och uppdateras och även utifrån program Grebbestad Östra och huvudvägen 
som går genom planområdet. Planhandlingarna behöver även uppdateras 
och justeras efter nämnda utredningar. 
Länsstyrelsen och Bohusläns museum påpekar att planhandlingarna behöver 
justeras med avseende på utbredning och skydd av fornlämningar. 
Lantmäteriets påpekar att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för 
öppna diken inom allmänplats med kommunalt huvudmannaskap. 
Grebbestads Idrottsförening påpekar att trafikförsörjningen till ny 
bostadsområdet sker på sådant sätt att verksamhet och deltagande ungdomar 
inte utsätts för trafikrisker, detta genom breddning av väg och säkrare 
avskärmning. 
Boende på Kärra 2:4 anser att vägförslag bör redovisas tydligare med fler 
alternativ, inklusive bullerpåverkan från tyngre trafikslag och de ifrågasätter 
också exploateringens storlek med tanke på geoteknik och bebyggelsens 
läge och anpassning till landskapet. 

Bedömning 
För att hantera de synpunkter som har kommit in så kommer detaljplanen 
kompletteras i avseende på följande: 

• Planhandlingarna uppdateras och justeras efter pågående program för 
Grebbestad Östra som berör omgivande markområden inklusive 
detaljplaneområdet, bland annat med beräkning av trafikmängder och 
hastighet för huvudväg 

• Huvudvägen som går genom planområdet utreds och beskrivs i en 
fördjupad trafikutredning 
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• En bullerutredning för detaljplanen görs i det vidare arbetet med 
detaljplanen 

• Geoteknisk utredning uppdateras efter synpunkter samråd och även 
efter ny dragning av huvudväg enligt fördjupad trafikutredning och 
justerat planområde. 

• Dagvattenutredning uppdateras utifrån program Grebbestad Östra, 
placering och nya höjder på väg och diken 

• Dagvattenanläggningar ritas in i plankartan. 
• Rasbranten och klapperstensfältet läggs i planen som naturmark. 

Planbestämmelser för skydd av hasselsnok studeras. 
• Planhandlingarna uppdateras med avseende på vattenförekomster, 

utbredning och skydd av fornlämningar. 
• ”Under hänsynstagande till särskilda naturvärden” läggs till i 

detaljplanens syfte 

 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-12 
Samrådsredogörelse 2020-05-12 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att godkänna bilagda samrådsredogörelse. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna bilagda samrådsredogörelse.  
 
  

Beslutet skickas till 
Exploatören  
Planförfattaren  
Sändlista enligt samrådsredogörelsen
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MBN § 105     NAT.2020.1032  

Förslag till beslut om remiss angående bildande av 
naturreservatet Kleva samt uppdatering av 
bevarandeplan för Natura 2000-området Kleva   

 

Bakgrund  
Tanums kommun har fått två ärenden på remiss från Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, Förslag till bildande av naturreservatet Kleva och Uppdatering av 
bevarandeplan för Natura 2000-området SE0520165 Kleva. Tanums 
kommun har fått remisserna i egenskap av både sakägare och som 
myndighetssamråd.   
 
Det aktuella området ligger mellan Grebbestad och Sannäs i Tanums 
kommun och är sedan tidigare utpekat som Natura 2000-område. I den 
gällande bevarandeplanen för Natura 2000-området Kleva anges att området 
bör skyddas genom att bilda naturreservat.  
 
I samband med att man tagit fram förslaget till naturreservat har 
fältinventeringar utförts och det har lett till att det tagits fram en uppdaterad 
bevarandeplan med förslag till justeringar i naturtypsområden samt 
yttergränserna till Natura 2000-området Kleva.  
 
Markägarförhållande 
Största delen av marken som är tänkt att ingå i naturreservatet ägs av staten. 
Utöver den statliga fastigheten ingår delar av tre privatägda fastigheter. Två 
av fastigheterna är det endast en mindre del av marken som berörs men en 
tredje, som ägs gemensamt av de två andra fastighetsägarna blir ett större 
område påverkat, se karta bilaga 1. Det har varit en del förhandlingar kring 
reservatsbildning då de privata fastighetsägarna uppgett att de inte varit 
intresserade av naturskydd på fastigheterna. Förhandlingar om 
intrångsersättning för fastighetsägarna pågår. 
 
Områdesskydd och ÖP 
Området som berörs av flera olika skydd i dagsläget, se karta i bilaga 2.  
Delar av det föreslagna naturreservatet ingår i dagsläget i naturvårdsområdet 
Tanumskusten. Inom området finns bland annat ett lövskogsobjekt av 
högsta klass som är upptaget i Tanums Naturvårdsprogram.  
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Det strandnära området omfattas av strandskydd. Kleva med omnejd är 
viktig för landskapsbilden och har fått högsta klass i den regionala 
odlingslandskapsplanen. Området är av riksintresse för naturvården och 
friluftslivet. Sannäsfjorden omfattas av ett fredningsområde för fisk med 
regleringar för fisket och ingår även i skyddade musselvatten. 
 
Området som föreslås ingå i naturreservatet finns med i Tanums kommuns 
Översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Reservatet 
ingår i ett större sammanhängande oexploaterat område, Sannäs-Grebbestad. 
Beskrivningen av området lyder: ” Med sina oexploaterade stränder är 
området en av de mest värdefulla delarna av Tanumskusten. Området 
inhyser höga naturvärden med flera unika växter och en mångfald av fåglar. 
Området är betydelsefullt för friluftslivet framförallt genom det rika 
fågellivet, den speciella floran och förekomst av havsöring”. Kommunen 
skriver i sin plan att kärnvärdet för utvecklingen av besöksnäringen är den 
opåverkade naturen men att naturupplevelserna också behöver kompletteras 
med bland annat besöksmål och aktiviteter. Naturreservatet ligger i området 
för den yttre kustzonen, där de allmänna intressena för turism och det rörliga 
friluftslivet är höga. 
 
Förslag till bildande av naturreservat  
Det föreslagna naturreservatet omfattar 55 hektar, varav 7 hektar utgörs av 
hav. Området som föreslås ingår i två Natura 2000-omården, Kleva 
SE0520165 och Sannäsfjorden SE052014. Västkuststiftelsen kommer att 
vara förvaltare.  
 
Den miljö som är mest skyddsvärd och prioriterad i naturreservatet är 
ädellövskog med flera skyddsvärda träd i gamla trädbeklädda betesmarker. 
Jordbruksmark på den statligt ägda fastigheten ingår i naturreservatet och 
brukas genom ett jordbruksarrende. Havsområdet domineras av ålgräsängar 
som är viktiga bland annat för reproduktion av fisk och i viken finns mussel- 
och ostronbankar.  
 
Föreskrifterna och skötselplanen för reservatet är till för att bevara och 
utveckla skogs- och havsmiljöns naturvärden och de ingående Natura-
naturtyperna i området. Åtgärder som kommer att göras är exempelvis 
röjning och gallring av gran och annan igenväxningsvegetation, stängsling 
och betesdrift. Området kommer att göras mer tillgängligt för besökare 
genom en parkeringsplats, nya stigar och skyltning, se bilaga 3.  
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Förslag på förändring av gränser för Natura 2000-området 
I samband med reservatsbildningen har man gjort inventeringar som lett till 
vissa ändringar av naturtyper och deras avgränsningar i Natura 2000-
området. Länsstyrelsen kommer att föreslå för regeringen att gränserna för 
Natura 2000-området Kleva ska ändras. Det är inget Länsstyrelsen kan göra 
utan det görs först när regeringen begär in förslag på ändringar.  
 
Förändringen av gränser för Natura 2000-området skulle innebära att det 
minskas i de västra delarna som är privatägda och utökas i den östra delen 
som är statlig mark, se bilaga 4.   
 
Tanums kommun, sakägare 
I skötselplanen för naturreservatet påverkas ett dike av föreskrifter och 
åtgärder. Tanums kommun äger fastigheter som ingår i samma 
dikesföretag/båtnadsområde. Det gäller fastigheterna Grebbestad 2:1 och 
Grebbestad 2:297. Tanums Bostäder äger fastigheterna Grebbestad 2:267, 
Grebbestad 2:269 och Grebbestad 2:9. Miljö- och byggnadsförvaltningen 
bedömer att dessa fastigheter inte kommer att påverkas av åtgärderna som 
föreslås i skötselplanen.  
 
Underlag i ärendet 
- Remiss, förslag till naturreservat 
- Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-område 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsförvaltningen i Tanums kommun ser positivt på 
förslaget att bilda naturreservatet Kleva. Det ökar skyddet för naturvärdena 
och skötselplanen bidrar till att stärka de befintliga värden som finns i 
området. Förslaget innebär också att det anläggs en parkeringsplats, skyltar 
och nya stigar i området vilket ökar tillgängligheten för närboende och 
turister.  Sammantaget bidrar förslaget till att stärka de intentioner som finns 
angivna i kommunens översiktsplan.  
 
I Uppdatering av bevarandeplan för Natura 2000-området föreslås ändring 
av gränsen för området. Justeringen skulle innebära att en minskning av 
skyddat område i väster där de privatägda fastigheterna finns och en 
utökning i den östra delen som ägs av staten. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen i Tanums kommun ser positivt på denna ändring då 
det blir tydligare var den mest värdefulla naturen finns vilket kan bidra till 
ett bättre underlag vid beslut vid eventuell samhällsutveckling. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att ställa sig positiva till att bilda naturreservatet Kleva samt att uppdatera 
bevarandeplanen rör Natura 2000-området Kleva. 
 
Beredningsförslag 
Inget beredningsförslag. 
 
Yrkanden 
Karl-Erik Hansson (C), Linda Hermansson (C), Magnus Aronsson (C), 
Birgitta Nilsson (M), Ronny Larsson (S), Ingrid Almqvist (S), Ramona 
Cully (S) och Lars-Erik Borg (SD) yrkar att ärendet återremitteras för 
ytterligare utredning och därefter tas upp för beslut i nämnden den  
25 augusti 2020.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om nämnden vill ta beslut idag eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att nämnden vill återremittera ärendet.  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att återremittera ärendet för ytterligare utredning och därefter tas upp för 
beslut i nämnden den 25 augusti 2020. 
 
Protokollsanteckning 
Förlängd svarstid på remissen har begärts och beviljats till och med  
2020-09-01. 
 
  

Beslutet skickas till
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MBN § 106     AVL.2020.255  

Ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning, 
LILLA ANRÅS 10:11     

 

Bakgrund 
En ansökan om inrättande av ny avloppsanläggning för fastigheten Lilla 
Anrås 10:11 kom in från Kjell-Göran Thorén till miljö- och 
byggnadsnämnden, miljöavdelningen, den 30 januari 2020. Ansökan avser 
installation av minireningsverket August AT10 med efterföljande 
infiltrationsbädd för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp.  
Anläggningen ska betjäna ett hushåll och är tänkt att placeras på fastigheten 
Lilla Anrås 10:12, cirka 20 meter ifrån Rödhammarfjorden. 
 
Miljöavdelningen besökte platsen den 13 mars 2020. Närvarande var Per 
Heydorn miljö- och hälsoskyddsinspektör och Kjell-Göran Thorén 
fastighetsägare. Vid besöket diskuterades tidigare ansökan, befintlig 
avloppslösning, ny ansökan samt placering. 
 
Nuvarande avloppslösning består av urinseparerande torrtoalett (fekalier 
komposteras på tomten) där urin och BDT leds oavkortat till stenkista. 
 
Kjell-Göran har tidigare (2018) haft inne en ansökan med liknande lösning 
som har gått till AU. Ansökan blev då avslagen med förslag att tillstånd kan 
ges till sluten tank med separat lösning för BDT. Ärendet prövades inte i 
nämnden eftersom Kjell-Göran drog tillbaka ansökan efter besked från AU. 
 
Uppgifter i ärendet 
Området som helhet 
Fastigheten Lilla Anrås 10:11 ligger strax norr om Fjällbacka i ett område 
med 20 bebyggda fastigheter som kallas Lilla Anrås Rödhammar. Befintliga 
avloppslösningar för fastigheterna i området varierar mellan torrtoaletter 
och vattenspolande toaletter. De flesta fastigheter har stenkista/infiltration 
för BDT eller BDT + WC. 
 
Den sydöstra delen av bebyggelsegruppen omfattas av detaljplan. 
Fastigheten Lilla Anrås 10:11 ligger inom planlagt område. 
 
Fastigheten ligger inom ett område som domineras av berg. Området 
omgärdas av Rödhammarfjorden och Ramsfjorden som båda har stora 
naturvärden. De ingår i naturreservatet Veddöarkipelagen.  
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Rödhammarfjorden och Ramsfjorden ingår i havsområdet Fjällbacka inre 
skärgård och har enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, måttlig 
ekologisk status. Klassificeringen grundar sig på övergödning och 
bidragande faktorer är enskilda avlopp, jordbruk och skogsbruk. 
Målsättningen för Fjällbacka inre skärgård är att klara god ekologisk status 
senast 2027. 
 
Vattenförsörjningen i området tillgodoses främst av två gemensamma 
dricksvattentäkter placerade cirka 150 respektive 250 meter nordost om 
tänkt placering av minireningsverket. Det finns även egna vattenbrunnar 
som används för bevattning på enskilda fastigheter i området. 
 
Förutsättningar i det aktuella fallet 
Den befintliga avloppslösningen på fastigheten Lilla Anrås 10:11 består 
enligt uppgift av en urinseparerande torrtoalett och en stenkista för urin och 
bad-, disk- och tvättavlopp. Ansökan avser installation av minireningsverket 
August AT10 för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp från ett 
hushåll. 
 
Minireningsverket är tänkt att placeras cirka 10 meter sydväst om 
bostadshuset, delvis på fastigheten Lilla Anrås 10:12 (servitut finns), cirka 
20 meter från havet. Markmaterialet på platsen där minireningsverket är 
tänkt att placeras består av sten och morän. Utsläppet från minireningsverket 
är tänkt att ske till en infiltrationsbädd. Platsen för infiltrationsbädden är 
utfylld med sprängmaterial och matjord och underlagras av morän och berg. 
Fastigheten omges av berg i dagen.  
 
Kjell-Göran Thorén har meddelat att befintligt utsläpp med urin och BDT 
inte genomgår någon rening och tänkt avloppslösning han har valt förbättrar 
denna avsevärt. Han nämner även att omkringliggande berg gör det omöjligt 
att göra en gemensam lösning för fastigheterna i området. Därtill finns ingen 
fast utsläppspunkt eftersom utsläppet gått till en infiltration. Han har 
redovisat en prestandadeklaration för sökt minireningsverk. Enligt 
inlämnade uppgifter har den aktuella avloppsanläggningen potential att 
uppfylla kraven för hög skyddsnivå för miljöskydd enligt Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små 
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Eftersom utsläppet sker till en 
infiltration uppfylls även krav för högt hälsoskydd; ytterligare ett 
reningssteg som reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, 
utjämnar varierande flöden samt tar emot eventuellt bräddat vatten. 
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Det finns tidigare (2017) ett tillstånd för minireningsverk till 
efterpoleringstank med utsläpp i infiltrationsbädd för en grannfastighet 
(Lilla Anrås 2:14). Anledningen till EP-tank i detta fall bedömdes skäligt 
eftersom infiltrationen låg uppströms en enskild vattentäkt.   
 
Underlag i ärendet 
- Ansökan 
- Karta 
- Prestandadeklaration 
- Teknisk beskrivning 

Lagstiftning 
Utsläpp av avloppsvatten definieras som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 
kap. 1 § miljöbalken (1998:808). 
 
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer och för 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar 
utföras, enligt 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808). 
 
Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till. 
 
Vid prövning av en tillståndsansökan ska de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap miljöbalken beaktas. Dessa ska tillämpas utifrån miljöbalkens syfte som 
definieras i 1 kap 1 §: 
 
"Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god livsmiljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människors rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
 
Miljöbalken ska tillämpas så att: 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
resurshållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås." 
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Alla som avser bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta 
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt 2 kap. 3 § 
miljöbalken. Dessa försiktighetsmått gäller alla och ska vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 
 
För en verksamhet som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön 
enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 
 
Hänsynsreglerna i 2 kap. 3 och 6 § första stycket miljöbalken gäller i den 
utsträckning som det inte är orimligt att uppfylla dem, enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken. 
 
Skyldigheten att visa att kraven i miljöbalkens andra kapitel uppnås vilar på 
verksamhetsutövaren enligt 2 kap. 1 § miljöbalken. 
 
Vid tillämpning av miljöbalken ska de 16 nationella miljökvalitetsmålen, 
antagna av Riksdagen, vara vägledande gällande bedömningen av vad en 
hållbar utveckling innebär. I aktuellt ärende är miljökvalitetsmålen Ingen 
övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd 
miljö och Grundvatten av god kvalitet av särskild betydelse. 
 
Vägledning för bedömning av enskilda avlopp enligt miljöbalken finns 
vidare i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) och 
Naturvårdsverkets handbok (2008:3) om små avloppsanläggningar. 

Bedömning 
Miljöavdelningen bedömer att tänkt avloppsanläggning kan godtas.  
 
En gemensam avloppsanläggning för området som helhet är alltid att 
föredra, men eftersom platsen till största del består av berg i dagen är det 
svårt att hitta en gemensam utförbar samt ekonomisk hållbar lösning.  
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Urin och BDT-avlopp leds i dagsläget till en stenkista medan latrinen 
komposteras på tomten. Detta innebär, enligt Naturvårdsverkets rapport 
"Vad innehåller avlopp från hushåll?", att cirka 90% kväve och cirka 75% 
fosfor släpps ut oavkortat till stenkista.  
 
Enligt August AT10 prestandadeklaration kan verket rena fosfor och kväve 
till över 97%, varefter utsläppet skulle ske till infiltration. Detta innebär en 
väsentlig förbättring av utsläppet även om utsläpp för fekalier kopplas till 
minireningsverket. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag, 
att lämna tillstånd till avloppsanläggning på Lilla Anrås 10:11, samt 
att för handläggning av detta ärende ta ut en avgift om 8 235 kronor enligt 
kommunfullmäktige fastställd taxa. (2019).  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att lämna tillstånd till avloppsanläggning på Lilla Anrås 10:11, samt 
att för handläggning av detta ärende ta ut en avgift om 8 235 kronor enligt 
kommunfullmäktige fastställd taxa (2019).  
 
Tillståndet ska gälla under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls. 
 
Villkor 
Avloppsanläggningen 
 Minireningsverket ska installeras enligt tillverkarens tekniska 

anvisningar och enligt beslutet. 
 

 Minireningsverket ska vara av typ August AT 10 och vara 
dimensionerat för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp från 1 
hushåll motsvarande 6 pe. 

 
 Anläggningen ska placeras enligt situationsplanen i ansökan. Kopia på 

situationsplan bifogas. 
 
 Anläggningsarbetet ska utföras av sakkunnig person. 

 
 Installation och injustering av minireningsverket ska utföras av person 

med yrkesmässig kompetens inom sakområdet 
 
 Utgående avloppsvatten från minireningsverket ska kunna provtas. 
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 Efterbehandlingsanläggning ska bestå av infiltrationsbädd om 25 kvm 
och anläggas efter minireningsverket.  
 

 Tak-, dag- och dräneringsvatten får inte anslutas till någon del av 
anläggningen. 
 

Rapportering 
 Vid avvikelse från situationsplanen ska ändringen ske i samråd med 

miljöavdelningen. Ny situationsplan ska bifogas utförandeintyget.  
 
 Miljöavdelningen ska informeras innan anläggningsarbetet påbörjas. 

 
 En kopia på ifyllt utförandeintyg ska lämnas in till miljöavdelningen 

inom 10 dagar efter färdigställandet. 
 

Drift 
 Anläggningen ska underhållas och skötas så att dess funktion 

säkerställs. Detta kan ske genom att följa tillverkarens instruktioner 
och/eller anlita sakkunnig. 

 
 Journal ska upprättas för anläggningen och hållas aktuell av 

fastighetsägaren/fastighetsägarna till avloppsanläggningen.  
 
 Minireningsverket ska ha en larmfunktion så att driftstörningar 

upptäcks. 
 
 Minireningsverket ska slamtömmas minst 1 gång/år. Slamtömning ska 

ske enligt tillverkarens anvisningar. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se bilaga. 
 
 Detta tillstånd att inrätta avloppsanordning gäller i 5 år från 

beslutsdatum, men förfaller om arbetet med anläggningen inte har 
påbörjats inom 2 år. 

 
 Beslutet är en värdehandling. Vid eventuellt ägarbyte bör beslutet samt 

handlingar gällande skötsel och underhåll lämnas över till den nya 
fastighetsägaren. 

 
 Miljöavdelningen har inte tagit ställning till om det behövs andra 

tillstånd för anläggningen, till exempel för att använda annans mark. 
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 Notera åtgärder som är viktiga för anläggningens funktion i journalen, 
till exempel kemikaliepåfyllning, provtagning, större ingrepp, 
driftstörningar, materialbyte eller motsvarande. 
 

 Träd och större buskar med rötter kan skada anläggningens funktion 
och bör inte växa i närheten av anläggningen. 

 
 Anläggningen är inte gjord för att utsättas för ständiga belastningar från 

fordon och den bör därför inte placeras under parkeringsplats, väg eller 
liknande. 

 
 Tänk på arbetsmiljön. Placera helst minireningsverket inom 10 m från 

väg för slamtömningsfordon och med minsta möjliga nivåskillnad. 
Fordonet ska bara behöva backa vid vändning. Brunnslock bör inte 
väga mer än 15 kg.  
 

 Du som fastighetsägare ansvarar för att instruktioner från tillverkaren 
om hur man slamtömmer finns uppsatta i locket till minireningsverket. 
Detta för att säkerställa att slamtömningen sker på rätt sätt. Utan tydliga 
instruktioner kommer kommunens renhållningsbolag inte genomföra 
tömningen.  Om instruktion saknas och minireningsverket därför inte 
töms måste du som fastighetsägare ändå betala för framkörningen. 

 
 Belasta inte minireningsverket med stora mängder vatten under kort tid 

eftersom det kan röra om det sedimenterade slammet och orsaka 
slamflyt ut i anläggningen. Backspolning från vattenreningsfilter bör 
ledas bort som dagvatten och inte till anläggningen. Tappa ur större 
badkar/jacuzzis långsamt eller etappvis. 

 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden Kjell-Göran Thorén, Centrumvägen 12 B, 455 30 Munkedal. 
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MBN § 107     STR.2019.2403  

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av 
brygga, MJÖLKERÖD 1:4     

 

Bakgrund 
Sökanden har kommit in med ansökan enligt ovan den 17 oktober 2019. 
Platsen ligger inom område som omfattas av strandskydd enligt 7 kapitlet 
miljöbalken (MB). Ansökan gäller en pålad träbrygga, 12 meter lång och  
2 meter bred. Det har tidigare funnits någon typ av bryggkonstruktion på 
platsen för den tänkta bryggan och det finns rester av en 
stenkista/fundament på platsen. Enligt vad som går att utläsa ur gamla 
flygfoton har det dock aldrig varit mycket mer än en liten stenbrygga.  
 
I ansökan hänvisas till att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, att anläggningen för 
sin funktion måste ligga vid vattnet samt att området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
I ansökan hänvisas även till andra bryggor som har fått dispens av 
länsstyrelsen för tillbyggnad/renovering. I samband med beslut om dispens 
för utbyggnad av bryggan tillhörande grannfastigheten Mjölkeröd 1:1 
konstaterade länsstyrelsens vid besök på platsen att vattenområdet utanför 
fastigheterna ligger inom HS-område, utpekat i beslut om föreskrifter för 
Tanumskustens naturvårdsområde som lämpligt för vattensport och varsam 
utbyggnad/renovering av båtplatser. 
 
Slutligen menar de sökande att ansöker om dispens för en brygga på sin 
fastighet då den brygga de har tillgång till är i dåligt skick och potentiellt 
farlig att beträda. De menar också att de inte har möjlighet att hyra en 
båtplats inom området, då den närmaste stora brygganläggningen kräver att 
den som hyr är medlem i Mjölkeröds Samfällighetsförening och äger en 
fastighet i det området. 
 
Sökanden har kommunicerats om eventuellt avslag i mejl den 5 maj 2020. 
Svar på kommuniceringen med synpunkter kom in samma dag från de 
sökande. 
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I sina synpunkter understryker de sökande åter att de menar att platsen redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddet syften. Detta eftersom platsen ligger nära boningshuset och 
inom husets hemfridszon. De menar även att det har beviljats andra bryggor 
i samma område, samt att området är utsett av länsstyrelsen som HS-
område. De sökande menar även att en brygga på platsen de ansöker om inte 
skulle påverka eventuella kajaker eller liknande som färdas i vattnet utanför 
då det redan finns bryggor i området som begränsar hur man kan ta sig fram 
på vattnet. 
 
De sökande pekar på att det är självklart att en brygga behöver ligga vid 
vattnet för sin funktion. 
 
De sökande menar att deras intresse att utöva båtliv inte kan tillvaratas på 
annat sätt än att de får bygga en brygga vid sin fastighet, och pekar i 
samband med det på det särskilda skälet att området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. De menar att de inte 
kan få plats vid sin grannes brygga eller vid Mjölkeröds samfällighets 
brygganläggning. De menar slutligen att deras nytta och nöje av att ha en 
brygga vid sin fastighet vida överstiger allmänhetens olägenhet av den 
bryggan. 
 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Kommunicering om eventuellt avslag/Synpunkter på kommunicering om 
eventuellt avslag. 

Bestämmelser 
Platsen omfattar områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 
miljöbalken 3 kapitlet 6 § samt särskilda hushållningsbestämmelser för 
obruten kust och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 
3 §§. Fastigheten gränsar också till Natura 2000-område. 

Lagstiftning 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för tillgång till 
strandområden enligt allemansrätten och att bevara goda livsvillkor på land 
och vatten för djur- och växtlivet. 
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Strandskyddsdispens får meddelas om det finns särskilda skäl och om syftet 
med strandskyddet inte motverkas, det vill säga att djur- och växtlivet inte 
påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till 
strandområden inte försämras. Om dispens beviljas ska beslutet reglera i 
vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas 
för det avsedda ändamålet, enligt Miljöbalken 7 kapitlet 18 f §. 
 
Miljöbalken 7 kapitlet 18 c § anger sex särskilda skäl vid prövningen av en 
fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet.  
 
Under punkt 1 står som dispensskäl: ”redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.” 
 
Under punkt 2 står som dispensskäl: ” genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen” 
 
Under punkt 3 står som dispensskäl: ” behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området” 
 
Under punkt 4 står som dispensskäl: ” behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området” 
 
Under punkt 5 står som dispensskäl: ” behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området” 
 
Under punkt 6 står som dispensskäl: ” behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse” 
 
Den mark som får tas i anspråk ska inte omfatta ett område som behövs för 
att ge allmänheten möjlighet till fri passage och för att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och byggnaden eller 
anläggningen. Detta gäller inte om en sådan användning av området är 
omöjlig på grund av byggnadens eller anläggningens funktion, enligt 
Miljöbalken 7 kapitlet 18 f §. 

Bedömning 
Miljöavdelningen har besiktigat platsen den 29 november 2019 samt den  
7 februari 2020.  
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Miljöavdelningen bedömer att särskilda skäl i enlighet med 7 kap 18 c §, 
inte föreligger för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Visserligen 
kan landområdet inom fastigheten anses vara taget i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, men enligt gällande 
praxis kan inte detsamma sägas om vattenområdet. Vattenområdet ses som 
allmänt tillgängligt för exempelvis båtar, kajaker, badande och 
skridskoåkning och man upplever inte att man inkräktar på ett privat område 
på samma sätt som man gör om man skulle vistas på markområdet framför 
bostadshuset. 
 
Att en brygga för sin funktion behöver ligga vid vatten är naturligtvis 
självklart. Det innebär dock inte att dispens automatiskt kan beslutas så fort 
det rör sig om en anläggning av det slaget. I en avvägning mot 
strandskyddets syften behövs oftast något mer för att detta skäl ska kunna 
åberopas. Inte heller kan det anses vara ett angeläget intresse av det slag 
som menas i miljöbalkens särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  
 
I länsstyrelsens föreskrifter för Tanumskustens naturvårdsområde finns det 
aktuella området utpekat som så kallat HS-område. Det är ett område 
tänkbart för underhåll, viss förtätning och eventuell utbyggnad av båtplatser. 
Detta utgör dock inte något särskilt skäl enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 c §, 
och påverkar inte miljöavdelningens bedömning av ärendet. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att avslå ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av brygga på 
Mjölkeröd 1:4. 
  
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att avslå ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av brygga på 
Mjölkeröd 1:4, samt 
att ta ut en avgift om 2 745 kronor för prövning av ansökan enligt taxa 
beslutad av kommunfullmäktige.  

Upplysningar 
Beslutet inklusive avgiften kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Hur man överklagar, se bilaga. 
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Delgivning 
Med detta beslut skickas ett delgivningskvitto som ska visa oss att du har 
tagit emot och tagit del av beslutet. Skriv på delgivningskvittot som är 
frankerat och skicka tillbaka det till Miljöavdelningen så snart som möjligt.  

Avgift 
Avgift avslag strandskyddsdispens 2 745 kronor, enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Avgiften faktureras separat.  
 

Beslutet skickas till 
Sökanden  
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MBN § 108     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. 
 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-26     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 109     ALL.2020.12  

Meddelanden 2020, miljö    

 
 
Följande meddelanden föredrogs: 

 
1. Länsstyrelsens beslut om arkeologisk kontroll vid massborttagning, 

dnr 431-13678-2020, Fjällbacka 176:124, NAT.2020.927 
 

2. Förprövningsansökan, ombyggnad för mjölkkor, lst dnr 282-17343-
2020, Dåveland 2:3, MSK.2020.933 
 

3. Yttrande angående ansökan om skyddsjakt inom detaljplanelagt 
område, polisens dnr A149.242/2020, NAT.2020.900 
 

4. Länsstyrelsens beslut om föreläggande att ansöka om tillstånd för 
flytbryggor, lst dnr: 535-2547-2020, Ertseröd 1:31, NAT.2020.944 
 

5. Meddelande om överklagat beslut om föreläggande att ansöka om 
tillstånd för flytbryggor, lst d.nr. 535-2547-2020, Ertseröd 1:31, 
NAT.2020.944 
 

6. Länsstyrelsens beslut gällande anmälan om vattenverksamhet för 
anläggande av vägtrumma, LST dnr. 535-13744-2020, Lursäng 1:3, 
NAT.2020.1073 
 

7. Länsstyrelsens beslut gällande anmälan om vattenverksamhet för 
anläggande av vägtrumma, LST dnr: 535-13752-2020, Lursäng 2:3, 
NAT.2020.1072 
 

8. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning, dnr:431-10281-
2020, Fåglekärr 4:2, NAT.2020.1033 
 

9. Meddelande om inställd konsert utomhuskonsert i sommar, 
tillståndsbevis A612.859/2019, ALL.2020.1041 
 

10. Yttrande på remiss från alkoholhandläggaren, dnr. KS 2020/0327-745, 
Östad 1:17, LIV.2020.947 
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11. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till avloppsreningsverket i 
Tanumshede, LST d.nr 551-6728-2019, Västerby 1:5, 1:6 och 1:15, 
MSK.2020.1074 
 

12. Länsstyrelsens beslut gällande anmälan om vattenverksamhet för 
anläggande av vägtrumma, LST dnr. 535-13738-2020, Lursäng 1:3, 
MBN.2020.1075 
 

13. Tillståndsbevis från Polisen A149.242/2020, för skyddsjakt, 
bekämpning av skadedjur för avtalskunder, ALL.2020.1106 
 

14. Länsstyrelsens beslut om dispens för att kulvertera ett biotopskyddat 
dike samt omgrävning av ett annat biotopskyddat dike, dnr:521-3910-
2020, Lursäng 1:3, NAT.2020.1105 
 

15. Permanent serveringstillstånd, Långåker 1:6, LIV.2020.1108 
 

16. A. Tillståndsbevis från Polisen för Skyddsjakt inom detaljplanelagt 
område, d.nr. A220.220/2020 
B. Situationsplan Sannäs, Arendal 6:32, ALL.2020.1107 
 

17. Länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt anmälan om vattenverksamhet 
gällande förlängning av bräddutloppsledning vid Grönemad, d.nr. 535-
16365-2020, Kuseröd 1:13, MSK.2020.1109 
 

18. Tillfälligt serveringstillstånd, 2020-10-31, Östad 1:17, LIV.2020.1111 
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MBN § 110     BYGG.2020.953  

Överträdelse av 11 kapitel 51 § plan- och bygglagen: 
fasadändring, insättning av nya fönster, samt 
tillbyggnad på enbostadshus utan att invänta 
startbesked, FJÄLLBACKA 126:3     

 

Bakgrund 
Ärendet avser uttagande av byggsanktionsavgift för att trots förbudet i plan- 
och bygglagen (PBL) 10 kap. ha påbörjat uppförande av icke 
bygglovspliktig tillbyggnad samt fasadförändring innan miljö- och 
byggnadsnämnden har gett startbesked. 
 
Beredningsunderlag 
Ärende BYGG.2020.732: Anmälan om tillbyggnad av fritidshus (Attefall, 9 
kap 4b § PBL) Fjällbacka 126:3. 
Ärende BYGG.2020.718: Ansökan om bygglov för fasadändring på 
fritidshus Fjällbacka 126:3. 

Lagstiftning 
Enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (PBL) ska miljö- och 
byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot de 
bestämmelser som anges i paragrafen. Byggsanktionsavgiften ska tas ut av 
den som var ägare av fastigheten eller byggnadsverket när överträdelsen 
begicks, av den som begick överträdelsen eller av den som fått en fördel av 
överträdelsen. 
 
Enligt 9 kapitlet 10 § plan- och byggförordningen (PBF) är 
byggsanktionsavgiften för att påbörja en ändring av en byggnad som kräver 
lov enligt 9 kapitlet 2 § första stycket 3 c i plan- och bygglagen och som 
avser en byggnads yttre utseende utan att invänta startbesked, 0,125 
prisbasbelopp per fönster. 
 
Vidare gäller att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver 
lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 
9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 
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Vidare är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 
bygglagen påbörja en sådan tillbyggnad som kräver anmälan enligt plan och 
byggförordningens 6 kapitel 5 § första stycket, punkterna 2, 9, 10, 12 eller 
13, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 
 
Enligt 9 kapitlet 3a § PBF ska byggsanktionsavgiften bestämmas till hälften 
av det belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när 
åtgärden påbörjades 
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller 
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens övervägande att ta ut en byggsanktionsavgift 
meddelades till fastighetsägaren i samband med beslut om bygglov samt 
startbesked i ärende BYGG.2020.718 samt i beslut om startbesked i ärende 
BYGG.2020.732. Båda besluten är fattade 30 april. 
 
Fastighetsägaren informerades om gällande regler enligt plan- och 
bygglagen samt gavs möjlighet att yttra sig senast 26 maj. 
 
Sökanden har via dennes ombud inkommit med skrivelse 19 maj där denne 
framhåller att man motsätter sig förlaget att ge byggsanktionsavgift då 
förslagets omfattning är mycket begränsad, att det aktuella företaget vid 
tiden var etablerat på platsen, att ej bygglovspliktiga åtgärder skall beslutas 
snabbt samt att kostnaden för sökanden är orimligt hög i relation till vad 
åtgärden gäller. 
 
Förvaltningen menar att vi i detta ärende följt gällande praxis kring 
utkrävande av byggsanktionsavgift vid åtgärder vidtagna utan giltigt 
bygglov och/eller startbesked. 
 
Med hänvisning till 9 kapitlet 7§ 1 p. plan- och byggförordningen beräknas 
byggsanktionsavgift för den ej bygglovspliktiga tillbyggnaden till  
11 825 kronor, se bilaga 1. 
 
Med hänvisning till 9 kapitlet § 10 plan- och byggförordningen beräknas 
byggsanktionsavgift för bygglovspliktig fasadförändring (byte av ett 
fönster) till 5 912 kronor, se bilaga 2.  
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Bedömning 
Vid besiktning på plats i samband med handläggning av ansökan om 
bygglov för fasadförändring samt bygganmälan om tillbyggnad med stöd av 
reglerna för en så kallad attefallstillbyggnad enligt 9 kap 4b § PBL, 
framkom att ett fönster redan var insatt samt att tillbyggnaden var under 
färdigställande. En ansökan om bygglov för fasadförändring inkom till 
Tanums kommun 2 april 2020 och en bygganmälan avseende en så kallad 
attefallstillbyggnad inkom till Tanums kommun 3 april. Arbetena 
påbörjades enligt sökanden 7 april 2020. 
 
Det bedöms att åtgärden kring fasadförändring kräver bygglov och   
startbesked enligt 9 kapitlet 2 § och 10 kapitlet 3 § PBL samt att åtgärden 
gällande Attefallstillbyggnad kräver startbesked.  
 
Det finns därför förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift.  
 
För åtgärden beträffande tillbyggnaden vilken ej är bygglovspliktig gäller 
med stöd av PBF 9 kap 3a § att byggsanktionsavgiften reduceras till häften 
då bygganmälan inlämnats före det att arbetena påbörjades. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ta ut en byggsanktionsavgift om 17 737  kronor enligt bilagor av  
Lars Aas 630514-2058 i egenskap av ägare till fastigheten FJÄLLBACKA 
126:3, byggsanktionsavgift tas ut eftersom en bygglovspliktig fasadändring 
har påbörjats utan att invänta startbesked samt att en ej bygglovspliktig 
tillbyggnad gjorts utan att invänta startbesked, samt 
att sanktionsavgiften faktureras så snart beslutet fått laga kraft. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ta ut en byggsanktionsavgift om 17 737  kronor enligt bilagor av  
Lars Aas 630514-2058 i egenskap av ägare till fastigheten FJÄLLBACKA 
126:3, byggsanktionsavgiften tas ut eftersom en bygglovspliktig 
fasadändring har påbörjats utan att invänta startbesked samt att en ej 
bygglovspliktig tillbyggnad gjorts utan att invänta startbesked, samt 
att sanktionsavgiften faktureras så snart beslutet fått laga kraft. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
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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 
Byggsanktionsavgift 17 737 kronor. 
Byggsanktionsavgiften faktureras separat.  
 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 111     BYGG.2020.436  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
KÄRRABY 5:179     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 26 februari 2020 och bedömdes komplett den 30 april 
2020. 
 
Ansökan avser bygglov för ett fritidshus förlagt i anslutning till ett högt 
beläget fritidshusområdet söder om Tegelstrand.  
 
Åtgärden omfattar cirka 85 m² byggnadsarea och cirka 85 m² bruttoarea. 
 
Den aktuella fastigheten är en av fyra angränsande fastigheter som 
avstyckades 1987 och med stöd av en planutredning från 1981. Fastigheten 
har sedan dess stått obebyggd och sambrukets med intill belägna fastigheten 
Kärraby 5:178. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 anger att den aktuella platsen ligger inom 
vad som anges som samhällsområde Slottet-Tegelstrand-Heestrand.  
Kännetecknande för samhällsområdet är bebyggelsestrukturen med 
anknytning till havet, spår av stenhuggeriverksamhet, välintegrerade 
fritidshusområden samt kontrasten mellan bebyggelsen och de omgivande 
obebyggda bergen 
 
Följande rekommendationer anges för området:  
- -Vid all förändring ska hänsyn tas till identiteten för Slottet-Tegelstrand-

Heestrand. 
- Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor 

vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet. 
- Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband 

med planering av nya bebyggelseområden. 
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I kommunens översiktsplan framhålls såsom generella rekommendationer 
även kommunens förhållningssätt gentemot byggande på berg samt vikten 
av att nytillkommande bebyggelse placeras så att de har stöd i landskapet 
samt utfyllnad undviks samt anpassas efter terrängförhållandena så att 
onödiga markingrepp och utfyllnad undviks. 
 
Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 
och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 

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,  
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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 
Miljöavdelningen har i yttrande bedömt att avloppsfrågan bör kunna lösas 
inom fastigheten och att det finns en markbaserad reningsanläggning för 
bad, dusch och tvättvatten för fyra fastigheter som den aktuella fastigheten 
har del i. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig till och med 19 maj. Ägare till fastigheten Kärraby 5:181 har 
inkommit med synpunkter avseende byggnadens storlek samt att huset även 
bedöm som högt i relation till omgivande bebyggelse. Grannen påpekar 
vidare att denne ej önskar att arbeten inleds under sommarmånaderna då 
detta blir till stor olägenhet för grannen och dennes gäster. I en 
kompletterande skrivelse har samme granne framhållit att fasadkulören 
(falurött) inte är lämpligt på platsen.  
 
Ägare till fastigheten Kärraby 5:178 anger att denne inte har synpunkter på 
husets placering men att husets storlek samt höjd är för stor och att dennes 
tomt kan ha olägenhet av att förlora skyggas av det nya huset. Grannen 
menar även att husets storlek och höjd är större än den gängse i området och 
inte passar in. Grannen anger vidare erinran mot husets tänkta färgsättning. 
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Grannen menar slutligen att det skall skrivas in i bygglovet att byggstart inte 
får ske förrän efter sommaren. 
 
I ett bemötande via telefon anger sökanden att byggstart inte kommer att ske 
förrän efter sommarsäsongen. Sökanden menar även att det förslag som nu 
gäller har sänkts med cirka en halv meter efter överenskommelse på plats 
med ägare till Kärraby 5:178. 

Bedömning 
Den aktuella platsen besöktes av företrädare för Miljö-och 
byggnadsnämnden vid en besiktningsresa den tredje mars. Platsen är högt 
belägen på berg söder om Tegelstrand.  
 
Utmed tillfartsvägen och i motsvarande terrängläge som aktuell fastighet 
finns fritidshus som omfattas av en detaljplan från 1960-talets början. 
 
Aktuell fastighet och ytterligare tre idag bebyggda fastigheter vid samma 
vägs slut har tillskapats utan detaljplan. Marken på fastigheten utgörs till 
merparten av hälleberg täckt med ett tunt jordtäcke. I området finns högar 
med skärvsten från tidigare stenbrytning på platsen. Marken är svagt 
sluttande ner mot lokalvägen.  
 
Byggnaden ligger mellan befintliga fritidshus och väg och åtgärden avser en 
plats som inte kommer att medföra anspråkstagande av orörd mark. 
 
Ett nytt hus på aktuell fastighet bedöms som förenlig med de intentioner 
som låg bakom att medge fritidshus på platsen under 1980-talet.  
Det föreslagna huset är relativt lågt och till ytan begränsat i storlek och 
bedöms följa de karaktärsdrag som genomsyrar miljön i övrigt. 
 
Åtgärden bedöms inte påverka utpekade värden på platsen eller vara i strid 
med de rekommendationer som anges i kommunens översiktsplan och 
bedöms uppfylla kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 
att som kontrollansvarig godta Magnus Bengtsson. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen,  
att som kontrollansvarig godta Magnus Bengtsson, samt 
att ta ut en avgift om 20 285 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige. 
 
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. 
 
Yttrande från miljöavdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta 
hänsyn till det som står i yttrandet. 
 
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. 
 

http://www.poit.se/
mailto:kommun@tanum.se
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Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 8 174 kronor 
Underrättelse/kungörelse 2 575 kronor 
Teknisk handläggning 9 536 kronor 
Avgift totalt 20 285 kronor 
 
Avgiften faktureras separat. 
 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 112     BYGG.2018.1682  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
SVENNEBY 3:166     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 23 augusti 2018 och bedömdes komplett den 19 april 
2020. 
 
Ansökan avser likt rubriceringen nybyggnad av fritidshus.  
 
Åtgärden omfattar cirka 87 m² byggnadsarea, cirka 119 m² bruttoarea. 
 
Sökanden har kommunicerats om avslag men önskar att miljö- och 
byggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde. 
 
Ärendet har tidigare varit uppe för beslut på nämndsammanträdet 
2019-12-03 § 330. Ärendet återemitterades för fortsatt handläggning för 
kommunicering med sökanden gällande byggnadshöjden. 
 
Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1974-11-18. 
 
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för 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 §§. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 
 
Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
planenliga åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa 
förutsättningar. Bland annat ska fastigheten överensstämma med 
detaljplanen och uppfylla kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet.  
 
Enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov inom ett 
område med detaljplan ges för åtgärder som avviker från detaljplanens 
bestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
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Motsvarande regler gäller för områdesbestämmelser. Dessutom ska bland 
annat befintlig fastighet överensstämma med detaljplanen och uppfylla 
kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har i yttrande 2018-10-03 anfört att det i dagsläget inte 
finns någon avloppsanläggning för Svenneby 3:166 och inget tillstånd enligt 
miljöbalken i miljöavdelningens arkiv för att anlägga avlopp. 
 
Inom tätbebyggda områden kan det vara mycket svårt att ordna nya 
avloppsanläggningar för en fastighet i taget. Det beror dels på att det ofta 
finns dricksvattenbrunnar utspridda i området, dels på att nya anläggningar 
för enstaka fastigheter kan försvåra en helhetslösning för området. 
 
Därför är det inte säkert att det kommer att kunna ges tillstånd för toalett 
och avloppsanläggning för Svenneby 3:166. Detta gäller även torrtoalett 
eller wc till sluten tank och bad-, disk- och tvättavlopp. Frågan behöver 
prövas inom ramen för en ansökan om avlopp enligt miljöbalken. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig över ansökan men har inte inkommit med några synpunkter.  
 
Bedömning 
I planbestämmelserna anges bland annat att på tomten får uppföras endast 
en byggnad innefattande bostadsdel om högst 75 m2 byggnadsyta och 
uthusdel om högst 15 m2 byggnadsyta. Byggnad får icke uppföras till större 
höjd än 3,0 meter. 
 
Ritningarna som hör till ansökan visar ett fritidshus, helt disponerat för 
boende, med en byggnadsarea om 87 m2. Byggnadshöjden är angiven att bli 
3,6 meter. 
 
Ansökan avviker från gällande detaljplan, både i fråga om byggnadsarean 
och byggnadens höjd. Dessa avvikelser är så stora sammantagna, och även 
var för sig att dom inte kan bedömas som sådan liten avvikelse som avses 
enligt 9 kap 31 b § PBL. 
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 
förutsättningar för att ge bygglov inte är uppfyllda.  
 
Ansökan bedömdes komplett den 19 april 2020. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), då bedömningen är att avvikelsen är liten och förenlig med 
planens syfte samt att avvikelsen behövs för att ge byggnaden en bättre 
planlösning. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen,  
att som kontrollansvarig godta Peter Antonsson, samt 
att ta ut en avgift om 22 664 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsmotivering: Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att 
avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte samt att avvikelsen 
behövs för att ge byggnaden en bättre planlösning. 
 
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. 
 
Tillstånd för toalett och avloppsanläggning behöver prövas inom ramen för 
en ansökan om avlopp enligt miljöbalken. 
 
Yttrande från miljöavdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta 
hänsyn till det som står i yttrandet. 
 
 

http://www.poit.se/
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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                            9 642  kronor 
Underrättelse/kungörelse                     3 647  kronor 
Teknisk handläggning                          9 375  kronor 
Avgift totalt                                        22 664  kronor 
 
Avgiften faktureras separat. 
 
  
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 113     BYGG.2019.1448  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och 
mur, EDSVIK 2:16     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 2 maj 2019 och bedömdes komplett den 1 april 2020. 
 
Ansökan avser nybyggnad av ett cykelförråd i tomtgräns och en cirka  
15 meter lång mur. Den aktuella tomten sluttar kraftigt mot vägen och en 
inskärning för att tillskapa parkeringsmöjligheter för två bilar kräver enligt 
ansökan att en mur byggs mot slänten för att ta upp höjdskillnaden. 
 
Både muren och cykelförrådet är placerade på prickad mark som inte får 
bebyggas. 
 
Cykelförrådet omfattar cirka 7 m² byggnadsarea. Muren ska vara totalt cirka 
15 meter lång, och som mest 1,3 meter hög. 
 
Sökanden har kommunicerats om avslag men önskar att miljö- och 
byggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde. En fullständig 
prövning av ärendets förutsättningar har därför genomförts. 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 1969-07-09. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
planenliga åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa 
förutsättningar. Bland annat ska fastigheten överensstämma med 
detaljplanen och uppfylla kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet.  
 
Enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov inom ett 
område med detaljplan ges för åtgärder som avviker från detaljplanens 
bestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Motsvarande regler gäller för områdesbestämmelser. Dessutom ska bland 
annat befintlig fastighet överensstämma med detaljplanen och uppfylla 
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 men har inte inkommit med några synpunkter.  

Bedömning 
Muren och cykelförrådet är helt och hållet placerade på prickad mark som 
inte får bebyggas. En åtgärd som helt är placerad på prickad mark kan inte 
bedömas vara en liten avvikelse. 
 
Åtgärden bedöms inte som en liten avvikelse och inte förenlig med 
detaljplanens syfte och uppfyller därmed inte kraven i 9 kapitlet 31 b § plan- 
och bygglagen (PBL). 
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 
förutsättningar för att ge bygglov inte är uppfyllda.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar   
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen, då 
bedömningen är att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte samt 
att åtgärden innebär en förbättrad trafiksäkerhet. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen,  
att ge startbesked med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen,  
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 13 357 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsmotivering: Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att 
trafiksäkerheten förbättras när sökande kan parkera på egen tomt och att 
stödmuren krävs för att ta upp höjdskillnaderna i slänten, och att åtgärderna 
bedöms som en godtagbar liten avvikelse och förenlig med detaljplanens 
syfte. 

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.  
 

http://www.poit.se/
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Byggnadsverket får inte användas förrän byggnadsnämnden har gett 
slutbesked. Slutbeskedet är skriftligt. 
 
Byggherren gör anmälningar och lämnar in handlingar enligt beslutad 
kontrollplan. 
 
Kontrollplanen anger byggherrens åtaganden enligt plan- och bygglagen  
10 kapitlet 5-8 §§. 
 
Vid eventuell sprängning ska entreprenören upprätta sprängplan och 
sprängjournal samt ta kontakt med polismyndigheten. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
 
Startbeskedet upphör att gälla samtidigt som beslutet om bygglov upphör att 
gälla. 
 

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                                            4 688   kronor       
Underrättelse/kungörelse                                     3 647   kronor 
Teknisk handläggning                                          5 022   kronor 
Avgift totalt                                                        13 357   kronor 
 
  

Beslutet skickas till 
Akten 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
 
 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-26     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 114     BYGG.2020.654  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
ULMEKÄRR 1:216     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 24 mars 2020 och bedömdes komplett den 26 mars 
2020. 
 
Ansökan avser uppförande av ett enbostadshus med en byggnadsarea  
om 109,5 m² och en bruttoarea om 193 m² bruttoarea. Den maximalt tillåtna 
byggnadsarean för bostadshuset överskrids med  
cirka 10%. 
 
Sökanden har kommunicerats om avslag men önskar att miljö- och 
byggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde. 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 2009-09-14. Detaljplan föreskriver 
för den aktuella fastigheten att byggnadsarean får vara maximalt 140 m² 
varav högst 100 m² för bostadshus. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
planenliga åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa 
förutsättningar. Bland annat ska fastigheten överensstämma med 
detaljplanen och uppfylla kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet.  
 
Enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov inom ett 
område med detaljplan ges för åtgärder som avviker från detaljplanens 
bestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Motsvarande regler gäller för områdesbestämmelser. Dessutom ska bland 
annat befintlig fastighet överensstämma med detaljplanen och uppfylla 
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 till och med den 14 maj 2020 men har inte inkommit med några 
synpunkter. 
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Bedömning 
Den aktuella byggnaden ska uppföras med en byggnadsarea om  
109,5 kvadratmeter vilket överskrider tillåten byggnadsarea med 10 procent. 
Bostadshuset strider därmed mot detaljplanen.  
 
För att planområdet ska bli utformat på ett tillfredsställande sätt, finns det i 
detaljplanen bestämmelser som ligger till grund för detaljutformning av 
byggnationen. Enligt planbeskrivningen ska området bebyggas med hus av 
bebyggelsetyp 3. Denna bebyggelsetyp omfattar enbostadsbebyggelse inom 
tomter på låglänt mark. Läget i randzonen mellan berg och 
ängs/jordbruksmark har större likheter med karakteristiska lägen enligt 
bohuslänsk byggnadstradition för kustsamhällen, och kan därför i större 
utsträckning utformas i likhet med denna. Bebyggelsen föreslås därför 
utformas som 1 ½-planshus med brantare takvinkel 27- 35°. Hustyp 3 
föreslås få en tillåten byggnadsyta på 100 m2. Det ska nämnas att det finns 
tomter (hustyp 4) där det gäller samma utformningsbestämmelser, dock är 
den maximala byggnadsarean för bostadshus begränsat till 70 m2. Vid 
framtagande av detaljplan bedömdes att även hus med en mindre 
byggnadsarea än 100 m2 kan uppföras på ett funktionellt, ändamålsenligt 
och tillgängligt sätt. 
 
Sökanden motiverar den överskridna byggnadsarean med att det finns behov 
för ett hem som ska fungera som åretruntboende för en flerbarnsfamilj, vara 
praktiskt och funktionellt över lång tid. Med en avvikande byggnadsarea 
kommer behovet att uppfyllas i form av en ändamålsenlig planlösning med 
ökad tillgänglighet. 
 
Med hänsyn till volymökningen kan överskridandet av den tillåtna 
byggnadsarean med 10 procent inte anses vara en avvikelse av obetydlig 
omfattning. Förarbeten till plan- och bygglagen anger att det kan föreligga 
en liten avvikelse vid överskridande av tillåten byggnadsarea för att en 
bättre planlösning ska kunna uppnås. Det har inte framkommit att 
överskridandet enligt ansökan skulle vara motiverat, eftersom åtgärden 
avser nybyggnation vilket innebär att möjligheterna att anpassa byggnaden 
efter detaljplanen är stora. En dom i mark- och miljööverdomstolen ger stöd 
för bedömningen (MÖD 2018-04-20 mål nr P 11778-17).  
Det framgår inte heller av ansökningshandlingarna varför eller på vilket sätt 
det behövs en ökad tillgänglighet. 
 
Sammantaget bedöms inte avvikelsen som liten och bygglov kan därför inte 
ges. 
 
Att andra byggnader i området överskrider den tillåtna byggnadsarean 
förändrar inte bedömningen. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 30, 31 b §§ plan- och bygglagen. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen, 
då bedömningen är att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte 
samt att avvikelsen behövs för att ge byggnaden en bättre planlösning. 
  
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Mattias Landgren, samt 
att ta ut en avgift om 29 502 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsmotivering: Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att 
avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte samt att avvikelsen 
behövs för att ge byggnaden en bättre planlösning.  
 
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. 
 
Yttrande från VA-avdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta hänsyn 
till det som står i yttrandet. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
 
 
 

http://www.poit.se/
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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 13 078 kronor  
Underrättelse/kungörelse 3 710 kronor 
Teknisk handläggning 12 714 kronor 
Avgift totalt 29 502 kronor 
  
Avgiften faktureras separat. 
 

 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 115     BYGG.2019.2688  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
KROSSEKÄRR 1:105     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 28 november 2019 och bedömdes komplett den 8 april 
2020. 
 
Ansökan avser uppförande av ett fritidshus. Åtgärden omfattar cirka 235 m² 
byggnadsarea, cirka 180 m² bruttoarea och cirka 87 m² öppenarea. 
 
För platsen beslutades om ett positivt förhandsbesked 2017-05-02, § 81, 
avseende tre enbostadshus, varav ett på den aktuella platsen. Beslutet har 
upphört att gälla, men kan anses vara vägledande i ärendet. 
 
Beredningsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2017-05-02 § 81.  

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Grebbestad, antagen av 
kommunfullmäktige 2006-02-06. Området betecknas med 
rekommendationen R14 Övriga områden. Rekommendationen anger att ny 
bebyggelse endast ska medges i undantagsfall och då som komplettering 
inom befintliga bebyggelsegrupper, för att bibehålla viktiga natur-, kultur- 
och rekreationsvärden. Vidare säger rekommendationen att mycket stor 
restriktivitet mot ny bebyggelse ska gälla om särskilt utpekade natur- och 
kulturvärden berörs. 
 
Fastigheten omfattas 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. 
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Beslutsunderlag 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten/avlopp. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig till och med 13 maj 2020 men har inte inkommit med några 
synpunkter. 

Bedömning 
Tomten består i stort sätt av hällmark och har en större höjdskillnad. Den 
högsta punkten i norr ligger på cirka +24 meter och den lägsta punkten i 
söder på cirka +15 meter över grundkartans nollplan. 
 
Den aktuella byggnaden är ett enplanshus som syftar till att vara anpassat 
till naturlandskapet på platsen. Byggnaden har en enkel rektangulär form för 
att anpassa sig bäst möjligast till höjdskillnaden. Husets placering har 
anpassats till tomtens förutsättningar och placeringen möjliggör för en 
användbar tomt. För att kompensera för nivåskillnaden inom tomten 
kommer husets framsida mot sydväst och altan att uppföras med upp till  
2,5 meter höga stolpar. Förvaltningen bedömer att föreslagen byggnad är 
anpassad till platsens förutsättningar.  
 
Åtgärden bedöms följa den fördjupade översiktsplanens rekommendationer 
och uppfylla kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 
att som kontrollansvarig godta Mattias Landgren. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen,  
att som kontrollansvarig godta Mattias Landgren, samt 
att ta ut en avgift om 36 011 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige.  
 
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
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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. 
 
Yttrande från VA-avdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta hänsyn 
till det som står i yttrandet. 
 
Dagvatten måste omhändertas på egen fastighet eller ska anslutas på en 
eventuell dagvattenanläggning. 
 
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 16 740 kronor 
Underrättelse/kungörelse 3 647 kronor 
Teknisk handläggning 15 624 kronor 
Avgift totalt 36 011 kronor 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
 

http://www.poit.se/
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MBN § 116     BYGG.2020.490  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
med butikslokal, GREBBESTAD S:53 | GREBBESTAD 
2:429 | GREBBESTAD 2:1     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 3 mars 2020 och bedömdes komplett den 7 maj 2020. 
 
Ansökan avser nybyggnad av ett flerbostadshus med tre lägenheter samt en 
kontors-/butikslokal på bottenvåning. En påbyggd komplementbyggnad med 
lägenhetsförråd ska uppföras väster om huvudbyggnaden.  
 
Åtgärden omfattar cirka 185 m² byggnadsarea, cirka 450 m² bruttoarea och  
cirka 70 m² öppenarea. 
 
Beredningsunderlag 
Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 7109-15 som avser överklagan 
av tidigare bygglovsbeslut på samma fastighet (BYGG.2014.932) 
Mark- och miljödomstolens dom i mål P 868-19 som avser överklagan av 
tidigare bygglovsbeslut på samma fastighet (BYGG.2017.1414) 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 1995-05-29. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från år 1984. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
planenliga åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa 
förutsättningar. Bland annat ska fastigheten överensstämma med 
detaljplanen och uppfylla kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet.  
 
Enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov inom ett 
område med detaljplan ges för åtgärder som avviker från detaljplanens 
bestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
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Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten lämnade svar på remiss med avseende på att hänsyn ska 
tas till intilliggande byggnaders behov av tillgänglighet för utrymning via 
räddningstjänstens stegutrustning samt meddelar förutsättningar för 
räddningsinsats. 
 
VA-avdelningen meddelar att på och intill fastighetens norra del ligger det 
kommunala vatten- och spillvattenledningar. De kan inte byggas över och 
VA-avdelningen håller på att utreda hur det kan hanteras. Dessutom är det 
planerat att anläggas ny dagvattenledning i ytan väster och nordväst om 
fastigheten. 
 
Den tekniska förvaltningen har inga synpunkter men meddelar att Tanums 
kommun kommer att utföra markhöjningen på sin egen fastighet. 
Kommunen planerar att dra fram dagvattenrör för att sedan sätta en eller två 
dagvattenbrunnar där gemensamhetsanläggningen möter gångvägen. Där 
brunnarna kommer att sitta blir lägsta höjden. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen har fått möjlighet att yttra sig men har 
inte inkommit med synpunkter. 
 
Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Fastighetsägare till fastigheten GREBBESTAD 2:97 har kommit in med 
synpunkter avseende byggnadshöjden och meddelar att man inte kan räkna 
ut hur huset kommer att passa in höjdmässigt jämfört med befintliga 
byggnader baserat på utskickad information. Det är oklart vilken höjd man 
utgår ifrån. Huset kan dominera omgivningen. Även om detaljplanen 
uppfylls är det fortfarande en byggnadsnämnds (med expertis) uppgift att se 
till att huset samspelar med omgivningen på ett bra sätt. 
Man ifrågasätter användningssätt av ett förråd som har likadana fönster som 
lägenheten ovanför. Huset ska byggas enligt detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-26     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Fastighetsägare till fastigheten GREBBESTAD 2:108 har kommit in med 
synpunkter avseende utformning och anpassning av byggnaden och gällande 
planbestämmelser. Detaljplanen är bindande vid prövning av lov. Det 
innebär att en ansökan om bygglov som avviker från planen inte skall 
godkännas. I den aktuella bygglovsansökan vill byggherren bygga ett hus 
som är mycket högre än övriga byggnader i området samt bygga fyra 
våningar. Huset är till och med högre än det hus som byggherren ansökte 
lov för vid tidigare tillfälle där mark- och miljööverdomstolen ansåg att det 
inte följde detaljplanen. Det finns inte heller något annat hus i området som 
är högre än tre våningar. Att bygga ett hus med fyra våningar smälter inte in 
i övrig byggnation. Bygglovsansökan avviker enligt bygglovsavdelningens 
underrättelse över bygglovsansökan bland annat av en placering av en 
balkong. I detta fall är det solklart att det rör sig om en altan. Att bygga 
altan på korsmarkerad yta följer inte heller detaljplanens föreskrifter. 
 
Detaljplanen säger enligt den underrättelsen att där endast får byggas uthus, 
garage eller sjöbod. Att bygga ett förråd med stor altan ovanpå som 
dessutom är sammansatt med huvudbyggnaden och med utgång till altanen 
från husets mittenlägenhet samt ingång till ett av förråden från husets nedre 
lägenhet och dessutom kalla det för balkong ser man som ett kreativt sätt att 
ta sig förbi detaljplanen. Husets placering avviker från övrig byggnation i 
området. Samtliga hus runtomkring ligger i linje med Nedre Långgatan 
vilket innebär att detaljplanen inte följs i detta fall heller. Prickad mark 
kommer att användas till detta bygge. Det är inget som handläggare har 
upplyst om i underrättelsen. Detta är en avvikelse från detaljplanen. I 
underrättelsen verkar det som att bygglovet rör tre olika fastigheter 
GREBBESTAD 2:429; GREBBESTAD S:53 och GREBBESTAD 2:1. Det 
beskrivs inte hur detta bygglov rör fastigheterna. Detta kan betyda en 
avvikelse av detaljplanen. 
 
Fastighetsägare till fastigheten GREBBESTAD 2:109 och 2:110 har kommit 
in med synpunkter och meddelar att detaljplanen ska följas.  Avseende 
byggnadshöjden meddelar man att detaljplanen föreskriver att husen skall 
smälta in i övrig byggnation. Husen på västra sidan om Nedre Långgatan 
har tre våningar inklusive botten och vindsvåning. Aktuellt hus har fyra 
våningar och är högre än det hus som mark- och miljööverdomstolen i en 
tidigare ansökan ansåg ej följde detaljplanen. Altan på korsmarkerad yta 
följer inte detaljplanens föreskrifter. Detaljplanen föreskriver att på denna 
yta får byggas förråd. Huset är ej placerat efter Nedre Långgatan utan i en 
egen vinkel gentemot gatan. Övrig byggnation saknar steg i den östra 
fasaden, vilket blir unikt för detta hus och då har man svårt att se att det 
smälter in i övrig byggnation som detaljplanen föreskriver.  
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Förrådet och yttre entréer ligger delvis på prickad mark. Detta saknas som 
avvikelse mot detaljplan i ovan refererade underrättelse och är en avvikelse 
mot detaljplanen. Det framgår inte i underlaget att man ianspråktar mark 
från fastigheten GREBBESTAD 2:1 för byggnation. Då gällande byggrätt 
gäller för GREBBESTAD 2:429 och skulle det vara fallet att man 
ianspråktar mark från GREBBESTAD 2:1 är även detta en avvikelse 
gentemot gällande detaljplan. 
 
Sökanden har fått yttranden för kännedom. 

Bedömning 
Byggnadshöjd 
Utifrån hur byggnaden främst kommer att upplevas ska fasaden mot Nedre 
Långgatan vara beräkningsgrundande för byggnadshöjden, se mark- och 
miljööverdomstolens dom i mål P 7109-15. Fasad mot Nedre Långgatan har 
två fasadplan. För det största fasadplanet anges byggnadshöjden med +9,0 
meter vilket stämmer överens med kraven enligt detaljplan. Förrådsdelen 
uppfyller kravet på 3,5 meter maximal byggnadshöjd. 
 
Användningssätt 
Detaljplanen begränsar uppförande av bostäder i bottenvåning mot Nedre 
Långgatan. Högre krav än så kan inte ställas. Sökandens förslag visar en 
kontors-/butikslokal mot Nedre Långgatan. Detaljplan anger handel och 
kontor som möjlig användning av kvartersmark. Användningssättet bedöms 
vara planenligt.  
 
Ett lägenhetsförråd är tillgängligt från lägenheten i entréplan. Förrådet 
uppförs på området som är korsmarkerat och där förråd får uppföras. Utifrån 
de inlämnade handlingarna bedöms det att användningssättet följer 
bestämmelsen i detaljplan. 
 
Nivå för färdigt golv 
Detaljplanen föreskriver att byggnaden ska grundläggas med ventilerad 
krypgrund på pålar. Lägsta tillåtna nivå för färdigt golv är +1,85 meter. 
Högre krav än så kan inte ställas. Hela byggnaden inklusive förrådsdelen 
uppfyller kravet. 
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Byggnation på korsmarkerad mark 
Förrådet ska uppföras på korsmarkerad mark vilket bedöms överensstämma 
med detaljplanens användningssätt. Mark- och miljööverdomstolens dom i 
mål P 7109-15 anger inte några hinder för att uppföra en altan på förråden.  
I det aktuella ärendet ligger balkongerna på plan 3 och 4 på fasad mot väst 
på korsmarkerad mark. Balkongerna är avsedda för att tillgodose behovet 
för en uteplats. Med den valda placeringen mot väster får byggnaden en 
bättre arkitektonisk utformning än med en utstickande balkong på husets 
gavelsida mot söder. Mark- och miljödomstolen ansåg i dom P 868-19 att 
balkongen, trots att den inte vidrör marken, utgör en avvikelse från 
bestämmelsen om att marken endast får bebyggas med uthus. Bygglov får 
dock ges till åtgärder som avviker från detaljplanen under förutsättning att 
avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Vid bedömningen av om 
en avvikelse vad gäller markens användning är godtagbar i fråga om en 
byggnadsdel som inte ligger direkt på marken kan viss ledning hämtas från 
vad som anges i fråga om byggnadsarea i Svensk standard. Där definieras 
byggnadsarean med utgångspunkt i hur överliggande byggnadsdelar 
påverkar användbarheten av underliggande mark. Balkongerna ligger mer 
än 6 meter respektive 8 meter över marken. Med ledning av vad som anges i 
Svensk standard bedömde mark- och miljödomstolen inte att balkongerna är 
en beaktansvärd avvikelse. 
 
Byggnation på punktprickad mark 
Vid den södra fasaden ligger entréer till hus och förråden. För att komma till 
entréerna ska det uppföras en gångväg med trapp och ramp som ligger på 
punktprickad mark som inte får bebyggas. Vid sin högsta punkt ligger 
gångvägen cirka 0,6 meter över blivande marknivå. 
 
Det bedöms att tillgång till entréerna inte utgör en volymökning eller en 
tillbyggnad av huset varför den kan tillåtas trots att den uppförs på 
punktprickad mark. 
 
Trafiksituation/parkering 
Enligt det aktuella förslaget kan in- och utfart ordnas inom den egna 
fastigheten. Två parkeringar ordnas på fastigheten. Byggnaden ska ha tre 
lägenheter samt en kontors-/butikslokal. Sökanden redovisar endast två 
parkeringsplatser. I fall där sökanden inte kan redovisa tillräckligt med 
parkeringar finns det möjlighet för parkeringsköp. Sökanden har gjort 
parkeringsköp hos kommunen, motsvarande två parkeringsplatser. 
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Anpassning till omgivande bebyggelse 
Närliggande bebyggelse på den västra sidan av Nedre långgatan kom till 
eller byggdes om under 1990-talet och senare. Husen står delvis med 
gavelsidan och delvis med långsidan mot Nedre långgatan och är uppförda 
med tre våningar. Husen har inget enhetligt utseende utan har uppförts eller 
förändrats utifrån platsens förutsättningar.  
 
Den aktuella byggnaden bedöms inte ha ett avvikande formspråk jämfört 
med bebyggelsen i närheten. Detaljplanen reglerar inte våningstal och 
byggnaden uppfyller kraven avseende byggnadshöjd, takvinkel och takkupa. 
Byggnadens nockhöjd bedöms ha stöd i detaljplanebestämmelser och inte 
skada platsens värden. Trots att nockhöjden är högre jämfört med övriga hus 
i området bedöms den aktuella byggnaden vara anpassad till den befintliga 
bebyggelsen i området. 
 
Sammantaget bedöms att merparten av den sökta åtgärden har stöd i 
detaljplanen. Det är endast placeringen av två balkonger som strider mot 
detaljplanen och det bedöms som en liten avvikelse och förenlig med 
detaljplanens syfte. Det bedöms att kraven enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och 
bygglagen är uppfyllda. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag, 
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen, samt 
att som kontrollansvarig godta Stig Johansson. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen, samt 
att som kontrollansvarig godta Stig Johansson.  
 
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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Yttrande från VA-avdelningen och räddningstjänsten följer med beslutet. Läs 
igenom och ta hänsyn till det som står i yttrandet. 
 
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. 
 
Butikslokalen får användas som salong, kontor, butik. Ett annat 
användningssätt, t.ex. café eller dylikt kan kräva nytt bygglov. 
 
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 22 886 kronor 
Underrättelse/kungörelse 7 116 kronor 
Teknisk handläggning 22 250 kronor 
Avgift totalt 52 252 kronor 
Avdrag för inbetalt, men   
inte utnyttjat teknisk handläggning -35 804  kronor 
Avgift att fakturera 16 448 kronor 
 
Avgift för den tekniska handläggningen innehåller ett tekniskt samråd, ett 
startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd samt ett slutbesked. 
Eventuella övriga samråd, platsbesök eller besked faktureras enligt taxa. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 117     BYGG.2020.434  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
HAMBURGSUND 3:195     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 27 februari 2020 och bedömdes komplett 
den 7 april 2020. 
 
Ansökan avser uppförande av ett fritidshus. Åtgärden omfattar cirka 76 m² 
byggnadsarea och cirka 126 m² bruttoarea. 
 
För att byggrätten kan utnyttjas enligt detaljplan ska en ny fastighet bildas 
på den norra delen av Hamburgsund 3:195, och det pågår en 
lantmäteriförrättning. Enligt sökanden kan lantmäteriet inte fatta beslut i 
förrättningen på grund av att det krävs ett sammanträde då många är 
berörda, och lantmäteriet kan inte kalla till ett sammanträde med hänvisning 
till den rådande situationen med Covid-19. Så länge lantmäteriförrättningen 
inte har fått laga kraft gäller den maximala byggnadsarean för hela 
fastigheten, och på grund av att fastigheten är bebyggd sedan tidigare 
överskrider ansökan den maximalt tillåtna byggnadsarean med cirka 12%. 
 
Sökanden har kommunicerats om avslag men önskar att miljö- och 
byggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde. 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 2019-06-18. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
planenliga åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa 
förutsättningar. Bland annat ska fastigheten överensstämma med 
detaljplanen och uppfylla kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet.  
 
Enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov inom ett 
område med detaljplan ges för åtgärder som avviker från detaljplanens 
bestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Motsvarande regler gäller för områdesbestämmelser. Dessutom ska bland 
annat befintlig fastighet överensstämma med detaljplanen och uppfylla 
kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 
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Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har yttrat att fastigheten ligger inom verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp och ledningar är framdragna till 
tomtgräns. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig men har inte inkommit med några synpunkter. 

Bedömning 
Den gällande detaljplanen ger en byggrätt om maximalt 180 m² 
byggnadsarea per fastighet, varav högst 140 m² för bostadshus.  
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus om 61 m², med två 
komplementbyggnader om 52 m² respektive 13 m² samt med en friggebod 
om 14 m², och sammantaget omfattar befintlig byggnation 126 m² 
byggnadsarea. Med det tillkommande fritidshuset om 76 m² byggnadsarea 
överskrids den maximalt tillåtna byggnadsarean med 22 m² (12%). Åtgärden 
bedöms inte som en liten avvikelse och inte heller förenlig med 
detaljplanens syfte. Byggnadsarean för två bostadshus på fastigheten skulle 
bli 137 m², vilket överensstämmer med detaljplanen. 
 
För att den tillkommande byggnaden ska kunna tillåtas på platsen, krävs det 
att lantmäteriförrättningen är avslutad och har fått laga kraft, och i nuläget 
saknas förutsättningar för att ge bygglov.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen. 
 
Beredningsförslag 
Inget beredningsförslag. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31b § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Per Schewenius, samt 
att ta ut en avgift om 26 460 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsmotivering: Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att 
åtgärden är en liten avvikelse, då syftet med detaljplanen är att uppföra en 
byggnad på den aktuella platsen. Den pågående lantmäteriförrättningen kan 
inte avslutas ännu på grund av den rådande situationen med Covid-19. När 
avstyckningen är klar så blir byggnaden planenlig. 
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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. 
 
Yttrande från VA-avdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta 
hänsyn till det som står i yttrandet. 
 
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                            9 809  kronor 
Underrättelse/kungörelse                     7 116  kronor 
Teknisk handläggning                          9 535  kronor 
Avgift totalt                                        26 460  kronor 
 
Avgiften faktureras separat.  

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar

http://www.poit.se/
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MBN § 118     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 § 119     ALL.2020.14  

Meddelanden 2020, bygglov, plan- och kart     

 
 
Följande meddelanden föredrogs: 
 
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-05 § 42, angående 

konsekvensbeskrivning utifrån Länsstyrelsens beslut om avslag 
gällande bygglovsansökan för Ängen 2, BYGG.2020.1065 

 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20 § 40, bokslut 2019 för Tanums 

kommun (årsredovisning), ALL.2020.211 
 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20 § 43, beviljande av 

ansvarsfrihet 2019 för miljö- och byggnadsnämnden, ALL.2020.211 
 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20 § 50, deltagande på distans på 

kommunstyrelsen och nämnderna, ALL.2020.211 
 
5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20 § 50 bilaga, för nämnderna 

gemensamma bestämmelser, ALL.2020.211 
 
6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20 § 50 bilaga, reglemente för 

kommunstyrelsen, ALL2020.211 
 
7. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20 § 54, upphävande av 

campingpolicy, PLAN.2020.309 
 
8. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-06 § 116, riktlinjer för deltagande 

på distans för kommunstyrelsen och nämnderna, ALL.2020.212 
 
9. Länsstyrelsens beslut 2020-04-24, avslår överklagandet, i ärende 

överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage på fastigheten Kville-Ejgde 1:134, 
BYGG.2018.2360 

 
10. Länsstyrelsens beslut 2020-04-27, avslår överklagandet, i ärende 

överklagande av beslut om avslag för ansökan om bygglov och avgift 
på fastigheten Grebbestad 20:3, BYGG.2019.1673 
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11. Länsstyrelsens meddelande 2020-04-28, beslut har överklagats och 
lämnats över till Mark- och miljödomstolen, i ärende överklagande av 
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 

 
12. Länsstyrelsens meddelande 2020-05-04, beslut har överklagats och 

lämnats över till Mark- och miljödomstolen, i ärende överklagande av 
beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten Norgård 2:21, BYGG.2019.2055 

 
13. Länsstyrelsens beslut 2020-05-18, avvisar respektive avslår 

överklagandena i ärende överklagande av beslut om beviljat startbesked 
för komplementbyggnad på fastigheten Svenneby 2:77, 
BYGG.2019.2407  

 
14. Mark- och miljödomstolen 2020-05-08, kallelse till sammanträde och 

syn, i ärende överklagande av Länsstyrelsens beslut angående 
upphävande av strandskyddsdispens på fastigheten Skickeröd 1:4, 
STR.2018.2172 

 
15. Mark- och miljödomstolens dom 2020-05-18, avslår överklagandena i 

saken strandskyddsdispens för sjöbodar på marksamfälligheten 
Krossekärr s:2, STR.2018.2351 

 
16. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-04-09, meddelat 2020-04-

14, ger inte prövningstillstånd i saken bygglov för hamnanläggning 
inom fastigheten Fåraby 1:5, BYGG.2018.531 
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MBN § 120     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 tillsynsarbete 

            
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 
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MBN § 121     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. 
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MBN § 122     ALL.2020.10  

Folkhälsorådet   

 
Ingen information. 
 
 
 
 
 



Upprops- och voteringslista

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2020-05-26

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

Hans Schub M Ordförande X
Karl-Erik Hansson C 1:e vice ordförande X
Roger Friberg S 2:e vice ordförande X Ingrid A §§ 101-122
Claes G Hansson M Ledamot X Birgitta N §§ 101-122
Linda Hermansson C Ledamot X
Lars Olrog C Ledamot X Magnus A §§ 101-122
Thure Zakariasson L Ledamot X
Jan Olsson L Ledamot X
Ronny Larsson S Ledamot X
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X Ramona C §§ 101-122
Lars-Erik Borg SD Ledamot X
Jan Danielsson M Ersättare X
Birgitta Nilsson M Ersättare X §§ 101-122
Kent Andersson C Ersättare X
Magnus Aronsson C Ersättare X §§ 101-122
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X §§ 101-122
Ramona Cully S Ersättare X §§ 101-122
Niklas Klaving S Ersättare X
Rolf Trohne SD Ersättare X
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