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Miljö- och byggnadsnämnden 

Tid:     Tisdagen den 15 januari 2019, kl 8.30 

Plats:   Tjurpannan      

Ordförande:  Hans Schub  
 

     §§ Ärendebeskrivning               
   

(1) Godkännande av föredragningslistan 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända 
föredragningslistorna  
med följande ändringar;  
Tillkommande ärenden: 
Samråd gällande kabelförläggning av 36 kV kablar till tre vindkraftsanslutningar 
från Tolvmanstegen 
 

 

(2) Introduktion 
Ordförande Hans Schub informerar. Tf. förvaltningschef Mats Ove Svensson 
presenterar sig. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

 

(3) Ordförandens tjänstgöring 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ordföranden skall finnas tillgänglig 
på förvaltningskontoret måndagar 08:00-12:00, för telefonsamtal  och bokade 
möten på måndagar och tisdagar, samt via mejl måndag-fredag.
  
 

 

(4) Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice 
ordförande i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-2022 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse följande ordinarie ledamöter i 
arbetsutskottet: Hans Schub (M), Claes G Hansson (M), Karl-Erik Hansson (C), 
Roger Friberg (S) och  Thure Zakariasson (L), att utse följande ersättare till 
arbetsutskottet: Birgitta Nilsson (M), Anders J Fogelmark (M), ), Lars Olrog (C), 
Linda Hermansson (C), Ronny Larsson (S), Lisbeth Axelsson Johansson (S), Jan 
Olsson (L) och Ingrid Almqvist (S), att inkallas i första hand efter partitillhörighet 
och efter det utifrån vid valet bestämda ordning för inkallande av ersättare i 
nämnden, att utse Hans Schub (M) som ordförande i miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott, att utse Karl-Erik Hansson (C) som förste vice 
ordförande i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott,  att utse Roger Friberg 
(S) som andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, samt 
att arbetsutskottet tillika skall utgöra beredningsorgan för miljö- och 
byggnadsnämnden.  
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(5) Besiktningsresor 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att besiktningsresor bör ske före varje 
sammanträde eller vid behov, samt att besiktningsgruppen skall bestå av 
ordföranden  
samt ytterligare en nämndsledamot enligt rullande schema, en representant från 
bygglovsavdelningen och en representant från miljöavdelningen. 
 

 

(6) Utbildning för miljö- och byggnadsnämnden 
Ordförande Hans Schub (M) och planchef Moa Leidzén informerar om kommande 
utbildningar för miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar att tacka för informationen. 
 

 

(7) Val av representanter till Tanums Folkhälsoråd 2019-2022 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att till representanter i Tanums 
Folkhälsoråd utse Lars Olrog (C) och Christina Lörnemark, miljöchef, samt  
att rapport från Folkhälsorådet skall ske på varje sammanträde. 
 

 

(8) Val av ledamöter och ersättare i krisutskottet 2019-2022 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse följande ledamöter och ersättare i 
krisutskottet för mandatperioden 2019-2022: Ordinarie; Hans Schub (M), Claes G 
Hansson (M), Roger Friberg (S), Thure Zakariasson (L), Karl-Erik Hansson (C). 
Ersättare: Birgitta Nilsson (M), Anders Johansson Fogelmark (M), Ronny Larsson 
(S), Jan Olsson (L), Lars Olrog (C). 
 

 

(9) Val av ny representant efter Bengt Andersson (MP) i nomineringsgruppen för 
Byggnadspriset 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att som ny representant till nomineringsgruppen 
för Byggnadspriset utse Lisbeth Axelsson Johansson (S). 
 

 

(10) Utse personer som undertecknar avtal med mera  
2019-2022 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt ordföranden, eller vid frånvaro av 
denne, vice ordförande, att underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som 
beslutats av nämnden under mandatperioden 2019-2022, samt att förvaltningschefen 
kontrasignerar avtal, andra handlingar och skrivelser under mandatperioden  
2019-2022. 
 

 

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

 

(12) Besluts- och behörighetsattestanter 2019 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förevisat förslag till besluts- 
och behörighetsattestanter 2019. 
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(13) Internbudget 2019 för miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förevisat förslag till 
internbudget för 2019. 
 

 

(14) Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till taxa för tillsyn 
enligt strålskyddslagen, att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn 
enligt strålskyddslagen, samt att föreslå kommunfullmäktige att taxan ska träda 
ikraft vid tidpunkten för kommunfullmäktiges antagande av taxan.   
 

  

(15) Taxa för tillsyn och kontroll av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till taxa för tillsyn och 
kontroll av folköl, tobaksvaror, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare, att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn 
och kontroll av folköl, tobaksvaror, receptfria läkemedel samt elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, samt att föreslå kommunfullmäktige att taxan 
ska träda i kraft vid tidpunkten för kommunfullmäktiges antagande av taxan.   
 

   

(16) Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderad taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (MB), att föreslå kommunfullmäktige att 
anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt MB, samt att föreslå 
kommunfullmäktige att taxan ska träda ikraft vid tidpunkten för kommunfullmäktiges 
antagande av taxan.  
 

  

(17) Revidering av timtaxa för fysisk planering 2019 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att timtaxan för handläggare ska vara 915 
kronor per timme från och med 2019-03-01 för planarbete som tecknat planavtal 
eller beställts före 2019-03-01, att timtaxan för handläggare ska vara 935 kronor 
per timme från och med 2019-03-01 för planarbete som tecknar planavtal eller 
beställs efter 2019-03-01, att timtaxan för administratör inom fysisk planering ska 
vara 735 kronor per timme från och med 2019-03-01, samt att miljö- och 
byggnadsnämnden för varje kalenderår får (avgiftsår) besluta att ändra 
ovanstående timtaxor med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 
kommuners och landstings (SKL) hemsida i oktober månad. 
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(18) Revidering av timtaxa för bygglovsavdelningen 2019 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att timtaxan för handläggare inom 
bygglovsavdelningen ska vara 915 kronor per timme från och med 2019-03-01,  
att timtaxan för administratör inom bygglovsavdelningen ska vara 735 kronor per 
timme från och med 2019-03-01, att miljö- och byggnadsnämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra ovanstående timtaxor med den procentsats 
för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på Sveriges kommuners och landstings (SKL) hemsida i oktober 
månad. 
 

   

(19) Information och uppföljning 2019 
Tf. Förvaltningschef Mats Ove Svensson och planchef Moa Leidzén informerar. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

 

(20) Uppföljning av sjukfrånvaro 2019 för miljö- och byggnadsförvaltningen 
HR-specialist Gunilla Ulfstad informerar. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att tacka för informationen. 
 

 

(21) Information om VA-styrgruppens arbete 2019 
Ingen information. 
 

 

(22) Information om domar och rättsfall 2019 
Planchef Moa Leidzén informerar. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka 
för informationen. 
 

 

(23) Antagande av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna det förevisade 
granskningsutlåtandet, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
 

  

(24) Remiss om nätkoncession för vindkraftpark Tolvmanstegen, Femstenaberg, Lursäng och 
Tormoseröd 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande att lämna yttrande över samrådsunderlaget. 
Karl-Erik Hanson (C) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 

 

(25) Delegationsbeslut, miljö 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad 
redovisning till handlingarna. 
 

 

(26) Meddelanden, miljö 
Meddelanden föredrogs. 
 

 

(27) Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av 9 kap 17 och 18 § Plan och bygglagen. 
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(28) Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
fritidshus med hänvisning till 9 kap 17, 18 §§ Plan och bygglagen. 
 

 

(29) Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av Plan och bygglagen 9 kap 17, 18 §§ Plan- och bygglagen. 
 

 

(30) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med hänvisning till 9 kapitlet 17,18§§ i Plan och bygglagen. 
 

 

(31) Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
fritidshus med stöd av 9 kap 17 och 18 §§. 
 

 

(32) Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen, samt att som kontrollansvarig godta Magnus Bengtsson, 
Fjällbacka. 
 

 

(33) Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b 
§ plan- och bygglagen samt med hänvisning till ovanstående bedömning. 
 

 

(34) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen, samt att som kontrollansvarig godta Rolf Ström. 
 

 

(35) Delegationsbeslut, bygg 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad 
redovisning till handlingarna. 
 

 

(36) Meddelanden, bygg 
Meddelanden föredrogs. 

 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-15   
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Plats och tid: Tjurpannan 8:30 
 
Övriga närvarande                          

Mats Ove Svensson, tf. förvaltningschef, § 1-20, 22-36 
Moa Leidzén, planchef, § 1-4, 16-26 
Christina Lörnemark, miljöchef, § 1-4, 12-21, 25-26 
Carl-Johan Jansson, § bygglovschef, § 1-4, 24, 27-32, 33-36 
Lars Rydbom, bygglovhandläggare, § 27-32 
Claudia von der Mülbe, bygglovhandläggare, § 33 
Mathilda Gustafsson, bygglovshandläggare, § 34 
Ulrika Olsson, ekonom, § 12-13 
Gunilla Ulfstad, HR-specialist, § 20 
Helén Thuresson, administratör miljöavdelningen, § 1-4, 12-16 
Linda Ljungquist, nämndsekreterare  

 



Miljö- och byggnadsnämnden 15 jan 2019 Upprops- och voteringslista

Namn Parti Uppdrag Ersättare i tjänst 

JA NEJ JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår

Person - Namn Partib  Uppdragstyp
Hans Schub M Ordförande X
Karl-Erik Hansson C 1:e vice ordförande X X Magnus Aronsson 
Roger Friberg S 2:e vice ordförande X X Ingrid Almqvist 
Claes G Hansson M Ledamot X
Linda Hermansson C Ledamot X X Kent Andersson
Lars Olrog C Ledamot X
Thure Zakariasson L Ledamot X
Jan Olsson L Ledamot X
Ronny Larsson S Ledamot X Ramona Cully 
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X
Lars-Erik Borg SD Ledamot X
Anders J Fogelmark M Ersättare X
Birgitta Nilsson M Ersättare X
Kent Andersson C Ersättare X § 20, 22-35
Magnus Aronsson C Ersättare X § 24
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X § 1-19, 21
Ramona Cully S Ersättare X § 1-36
Niklas Klaving S Ersättare X
Rolf Trohne SD Ersättare X

Ärendenr Ärendenr ÄrendenrNärvarande
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