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MBN § 123     ALL.2020.9  

Godkännande av föredragningslistan    

 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändringar: 
 
Tillkommande ärende 
Förlängning av delegation till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. 
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MBN § 124     ALL.2019.1650  

Grundläggande granskning 2019, åtgärder    

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 12 mars 2020 antagit 
grundläggande granskning avseende 2019. Granskningen har genomförts av 
EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.  
 
Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet 
med kommunallagen och god revisionssed. 
 
Bedömningen vid granskningen är att  
• miljö- och byggnadsnämnden i delårsbokslutet i augusti inte till fullo 

har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 
kommunfullmäktiges vision, mål och riktlinjer 

• under året har en extern genomlysning genomförts av miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhet som bland annat visar att nämndens 
styrning och uppföljning av ekonomi samt verksamhet behöver 
utvecklas  

• miljö- och byggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll 

 
Miljö- och byggnadsnämndens åtgärder efter granskningen och den externa 
genomlysningen mynnade ut i en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen har bland 
annat ovanstående avvikelser hanterats genom att 
• ett styrkort har tagits fram och antagits av nämnden där både KFs och 

nämndens mål tydliggjorts samt att det finns en tydlig plan för 
uppföljning av dessa mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Revisionsrapport 2019, grundläggande granskning 
Styrkort 2020 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag 
att tacka för informationen, samt  
att ställa sig bakom förslag till åtgärder. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen, samt  
att ställa sig bakom förslag till åtgärder. 
 
  

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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MBN § 125     ALL.2020.1416  

Tillägg till tillsynsplan 2020 på grund av utökat 
tillsynsansvar inom smittskyddslagen och 
Coronapandemi     

 

Bakgrund 
Riksdagen kommer inom kort att besluta om en ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 
juli och upphör att gälla den 31 december 2020.  
 
Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe, med eller utan 
serveringstillstånd, ansvarar för att vidta åtgärder för att för-hindra spridning 
av covid-19. Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller 
motsvarande som ska ansvara för tillsyn enligt lagen och som vid behov får 
meddela de förelägganden som krävs för att lagen ska följas.  
 
Enligt lagrådsremissen behövs av smittskyddsskäl en intensiv tillsyn, 
särskilt under sommarmånaderna. Tanums kommun är en turistkommun och 
under sommaren förväntas en väsentlig ökning av antalet personer som 
vistas i kommunen. 

Miljöavdelningen behöver vara bemannad med minst 8 personer under 
högsommarperioden för att klara ordinarie kritisk handläggning och tillsyn 
samt utökad smittskyddstillsyn. Förvaltningen bedömer att övrig 
handläggning av inkommande ärende i stort sett inte kommer att kunna 
utföras under perioden 1 juli till mitten av augusti 2020. Det gäller till 
exempel handläggning av ansökan/anmälan om avloppsanläggning, 
strandskydd, värmepumpar, dispenser från renhållning och eget 
omhändertagande av slam med mera. När det gäller inkommande ärenden så 
kommer vi att prioritera ärenden som är viktiga för företagen att snabbt få 
avgjorda och ärenden där det finns akut risk för människors hälsa eller 
miljön.  
 
Tillsynsbesök som bedöms vara särskilt viktigt ur hälso-, miljö- eller 
risksynpunkt kommer att utföras. Vi genomför också sådana besök som kan 
ha stor ekonomisk betydelse eller betydelse för att minska effekter av 
Corona.  

 
Tillsynsbesök och möten som kan bidra till att upprätthålla samhällsviktiga 
funktioner prioriteras. 
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I övrigt behöver vi prioritera kritisk handläggning och kritisk tillsyn enligt 
kommunens beslut 2020-03-18.  
 
Behovet av bemanning kommer att klaras genom att både se över 
personalens semestrar och förstärka den aktuella personalgruppen med 
personal från miljö- och byggnadsförvaltningens övriga avdelningar. Det 
innebär att vissa ordinarie arbetsuppgifter kan bli påverkade även på övriga 
avdelningar. 
 
Tillägg till tillsynsplanen gäller från och med 1 juli till och med 17 augusti 
2020. Vid behov kan tillägg till ordinarie tillsynsplan förlängas. 

Beslutsunderlag 
Förslag till tillägg till tillsynsplan 2020   
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag 
att anta tillägg till tillsynsplan 2020 enligt bilaga, samt 
att tillägget ska gälla från 2020-07-01 till och med 2020-08-17. Vid behov 
kan tillägg till ordinarie tillsynsplan förlängas. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att anta tillägg till tillsynsplan 2020 enligt bilaga, samt 
att tillägget ska gälla från 2020-07-01 till och med 2020-08-17. Vid behov 
kan tillägg till ordinarie tillsynsplan förlängas.  
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen 
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MBN § 126     ALL.2020.1418  

Underlag för delegering av ärenden enligt lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
under 2020     

 

Bakgrund 
Från och med 1 juli 2020 förväntas en tillfällig lag antas om effektivare 
tillsyn för att minska spridning av Covid-19 på serveringsställen.  
 
Lagen föreslås gälla fram till årsskiftet 2020. Lagen ställer krav på 
serveringsställen som serverar mat och dryck inom en näringsverksamhet. 
Verksamheter utan möjlighet till förtäring på stället omfattas dock inte, 
exempelvis vissa glasskiosker och take away-ställen där det saknas 
sittplatser och bord. 
 
För tillsynen behövs en tillfälligt delegationsordningen för 
miljö- och byggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tillfälligt tillägg till delegationsordning enligt smittskyddslagen 2020.   
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att anta tillfälligt tillägg till delegationsordning enligt smittskyddslagen 
2020, bilaga, samt 
att tillfälligt tillägg till delegationsordning enligt smittskyddslagen 2020 ska 
gälla från 2020-07-01 till och med 2020-12-31. 
 
Yrkanden 
En enig nämnd yrkar att det fasta vitet ändras från maximalt 30 000 kronor 
till maximalt 100 000 kronor och det löpande vitet ändras från  
10 000 kronor till 30 000 kronor, under förelägganden punkt 16, 18 och 20 i 
bilaga, "Tillfälligt tillägg till delegationsordning enligt smittskyddslagen 
2020". 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om nämnden vill besluta enligt 
beredningsförslaget med ändring enligt yrkande och finner att nämnden vill 
besluta så. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att anta tillfälligt tillägg till delegationsordning enligt smittskyddslagen 
2020, bilaga, efter uppdatering enligt yrkande, samt 
att tillfälligt tillägg till delegationsordning enligt smittskyddslagen 2020 ska 
gälla från 2020-07-01 till och med 2020-12-31.  
 
  

Beslutet skickas till 
Förvaltningen 
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MBN § 127     PLAN.2018.1676  

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:111, Grebbestad 
Camping, utökning södra delen    

 

Bakgrund 
Förslag till detaljplan har varit utställt på granskning från och med  
2020-03-13 till och med 2020-04-17. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.  
 
Syftet med detaljplanen är att utöka campingområdet för befintlig camping i 
Grebbestad med ytterligare campingplatser och ställplatser. Det ska även 
ges möjlighet för utökad service, rekreation och servicelokaler inom 
området. Planen ska även säkerställa en gångpassage för allmänheten till 
skogspartiet i nordväst, där planen berör del av befintlig stig.  
 
Förslag på detaljplan stämmer överens med kommunens översiktsplan 2030 
och fördjupad översiktsplan för Grebbestad samt har stöd i planstudie 
Rörvik. 
 
Detaljplanen anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan och det 
behövs inte upprättas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning.   
 
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören.  
 
Yttranden   
En underrättelse om granskning sändes den 12 mars 2020 ut till kända 
sakägare enligt fastighetsförteckningen samt till myndigheter, kommunala 
nämnder och övriga som kan ha ett väsentligt intresse av planförslaget.  
 
Myndigheter, kommunala nämnder, grannar och andra sakägare som 
bedömts vara berörda har fått tillfälle att yttra sig. 
 
     
 
• Länsstyrelsen har inte framfört några erinringar mot planförslaget. 
• Trafikverket har inte framfört några erinringar mot planförslaget.  
• Lantmäteriet önskar förtydligande kring genomförandefrågor, allmän 

plats NATUR samt en administrativ gräns för u-området.  
• Bohusläns museum har inte framfört någon erinringar mot 

planförslaget. 
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• Kommunstyrelsen har inte framfört någon erinringar mot planförslaget. 
• Tekniska förvaltningen har inte framfört någon erinringar mot 

planförslaget.   
• Barn- och utbildningsförvaltningen har inte framfört någon erinringar 

mot planförslaget.  
• Omsorgsförvaltningen rekomenderar att en barnkonsekvensanalys 

genomförs inom planarbetet. 
• Rambo AB framför vikten av trafiksäkerhet vid hämtnig av 

hushållsavfall. 
• Ellevio har inte framfört någon erinringar mot planförslaget. 

 
Sakägare har framfört synpunkter gällande det visuella och en fysik 
avgränsining.  
 
Vid samrådet framkom synpunkter från ett boende i området gällande 
sättningar på den egna fastigheten.  
 
Sammanfattning   
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas.  
 
Det kommer inte genomföras en specifik barnkonsekvensanalys inom detta 
planarbete. Valet av att inte använda sig utav en öppen dagvattenlösning har 
tagits utifrån ett barnperspektiv.  
 
Synpunkter avseende avfallshantering har beaktats. Detaljplanen bedöms 
ge tillräckliga förutsättningar för en tillfredsställande lösning som i övrigt 
kan regleras utanför planarbetet.  

 
Synpunkter som berör det visuella regleras inte inom detaljplanen. Det kan 
regleras i exploateringsavtalet, det finns med ett avsnitt i avtalet som berör 
frågan. Det ska tecknas ett exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatören.  
 
Ur ett geotekniskt perspektiv anses markområdet vara väl lämpat för 
campinganläggning. Befintliga bostäder ska inte påverkas negativt. 
Synpunkten gällande sättningar anses vara tillräckligt utredd och 
tillgodosedd med hänsyn till hälsa och säkerhet, Länsstyrelsen delar 
kommunens uppfattning.    
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Justering inför antagande  
Mindre justering på plankartan med avseende att förtydliga. 
 
Planbeskrivningen förtydligas gällande ansvarsfördelningen för 
genomförandefrågor.  
 
Justeringarna enligt ovan bedöms inte innebära någon väsentlig ändring av 
förslaget och föranleder ingen ny granskning av detaljplanen. 

Ej tillgodosedda synpunkter, sakägare 
Alla synpunkter från samrådet har tillgodosetts. 
Alla synpunkter från granskningen har tillgodosetts.  
 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05 
Granskningsutlåtande, 2020-05-29 

Bedömning 
Planavdelningens samlade bedömning är att detaljplanen innebär en 
lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att godkänna granskningsutlåtandet. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna granskningsutlåtandet.  
 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Planförfattare 
Sändlista enligt granskningsutlåtandet 
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MBN § 128     PLAN.2011.1713  

Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, 
Fjällbacka verksamhetsområde    

 

Bakgrund 
Ett planprogram har upprättats och varit ute på samråd under sensommaren 
år 2010. Av de områden som studerades i planprogrammet innefattas 
aktuellt planområde av etapp 1 samt två mindre området i norra delen av 
etapp 3. Planområdet är lokaliserat på mark öster om TetraPak Inventing 
AB och på två fastigheter söder om väg 915, där det finns pågående 
verksamheter. Planläggningen innefattar en ny utfart mot väg 915, cirka 
200 meter öster om befintlig korsning för Ekelidsvägen/väg 915.  
 
Syftet med den nya detaljplanen är att utvidga Fjällbacka verksamhets-
område och därigenom skapa förutsättningar för fler verksamhets-
etableringar i Fjällbacka och i Tanums kommun. 
 
Detaljplanen har varit utställd på samråd från 22 mars 2019 till och med  
25 april 2019. Inkomna synpunkter har sammanställts i en 
samrådsredogörelse.  
 
Förslaget har under samrådstiden funnits utställt i entrén i kommunhuset 
och i Tedacthuset i Tanumshede samt på biblioteket i Fjällbacka. Förslaget 
har även funnits tillgängligt på kommunens hemsida.   

Yttranden  
Myndigheter, organisationer, kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
har fått tillfälle att yttra sig. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig. 
 
Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att:  
- Planen måste bearbetas/kompletteras gällande miljökvalitetsnormer 
(MKN), geoteknik och farligt gods. 
- Planen bör bearbetas vad gällande skyfall, naturmiljö och byggande på 
jordbruksmark. 
- Planen kan förbättras vad gäller buller och gestaltning.  
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Lantmäteriet önskar förtydliganden gällande gemensamhetsanläggning för 
dike, utfartsförbudet, samt förtydligande gällande genomförande frågor.  
 
Trafikverket kommenterar att vägreservatet som är redovisas i FÖP för 
Fjällbacka påverkas av planen. 
 
Bohuslänsmuseum har inte att erinra ur ett fornlämningsperspektiv.  
 
Västtrafik kommenterar att det är positiv med en förlängning av gång- och 
cykelvägen samt att planen inte medför ökade trafikrörelser som begränsar 
bussarnas möjlighet till in- och utfart i korsningen 
Falkevägen/Dinglevägen. 
 
Tekniska kommenterar behovet av en återvinningsstation och permanenta 
lösningar för parkering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra förslaget.  
 
Omsorgsförvaltningen vill framföra vikten av att beakta tillgängligheten 
samt rekommenderar att en barnkonsekvensanalys görs som en del av 
planarbetet.  
 
Rambo AB har kommenterat vikten av att säkerställa tillräckligt utrymme 
för hantering av avfall.  
 
Räddningstjänsten kommenterar att en riskutredning bör genomföras för 
området som helhet.  
 
Ellevio påvisar befintlig jordkabel.  
 
Skanova har inget att erinra förslaget.  
 
Sakägare enligt fastighetsförteckningen har kommenterat hanteringen av 
samfällighet där man är delägare, gällande placering av bebyggelsen och 
rekreation, samt det visuella.  
 
Sammanfattning 
Det kommer inte genomföras en separat barnkonsekvensbeskrivning inom 
detta planarbete.  
 
Utredningar som kompletteras/revideras är: 
- Geoteknik 
- MKN och dagvatten 
- Riksutredning    
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Plankartan justeras med hänsyn till: 
- Utvidgar planområdet med hänsyn till behovet av yta för 
återvinningsstation och parkering 
- Planbestämmelse gällande geoteknik  
- Förtydligande utifrån lantmäteriets yttrande 
 
Planbeskrivningen kompletteras/förtydligas gällande: 
- Geotekniken 
- Riskutredningen 
- MKN och dagvatten 
- Resonemanget gällande bygga på jordbruksmark 
- Processen för vattenverksamhet och biotopskyddsansökan 
- Genomförande frågor 
 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05 
Samrådsredogörelse, 2020-06-05 

Bedömning 
Planavdelningens samlade bedömning är att detaljplanen innebär en 
lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att godkänna samrådsredogörelsen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna samrådsredogörelsen.  
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Planförfattaren 
Sändlista enligt samrådsredogörelsen
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MBN § 129     PLAN.2016.1903  

Detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30, 1:49, östra 
Veddökilen    

 

Bakgrund 
Ett förslag till granskningshandling har upprättats med syftet att möjliggöra 
en utbyggnad med bostäder, bostadsparkering, brygga med promenadstråk 
och sjöbodsförråd i samhället Långesjö. Allmänhetens tillgång säkerställs 
med ett allmänt gångstråk utmed vattnet. 
 
Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2019-07-02 - 2019-08-
30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.  
 
Planförhållanden 
Området är inte sedan tidigare planlagt. 

Lagstiftning 
Planprocessen bedrivs enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 
 
Planförslaget 
Planförslaget är en förtätning av samhället Långesjö. Invid Lerekilen är 
landskapet låglänt och det krävs en god anpassning för att en förtätning ska 
kunna smälta väl in i omkringliggande byggnation och landskap.  
 
Planförslagets flerbostadshus placeras delvis i en slänt och det krävs 
markuppfyllnader för att nivån ska stämma överens med framtida krav för 
stigande vatten. Dessa uppfyllnader ger påverkan på landskapsbilden och 
det är av stor vikt att påverkan inte blir för stor.  
 
Ökat antal sjöbodsförråd vid Lerekilen, vid det nya stråket, är i det nya 
förslaget anpassade och inplacerade på berg utan att kräva muddring. 
 
Längs bäcken kommer en terrassering att göras för att ta upp 
höjdskillnaderna i marknivå mot den nya infartsvägen till bostadsområdet. 
Dessa nivåskillnader kan sammanlagt ge en stor påverkan på 
landskapsbilden om de inte görs med försiktighet. I plankartan har 
bestämmelser och nivåer lagts in för att få en god anpassning. Det 
eftersträvas att ge en så liten omgivningspåverkan som möjligt för den 
befintliga bebyggelsen.  
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Tanums kommuns översiktsplan, ÖP 2030, anger att ny bebyggelse ska 
anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Enligt ÖP 2030 ska 
stor vikt läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet. 
 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05 
Planbeskrivning, 2020-06-05 
Plankarta, 2020-06-05 
Illustrationskarta, 2020-06-05 
Samrådsredogörelse, 2020-06-04 
 
Utredningar 
Dagvattenutredning, Sweco 2018-12-11, rev. 2020-05-27 
Geoteknisk utredning, Bohusgeo, 2016-10-12 
Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2012-05-14 
Trafikutredning, ÅF Infrastructure, 2016-03-31 

Bedömning 
Planavdelningens samlade bedömning är att detaljplanen innebär en lämplig 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att godkänna samrådsredogörelsen, samt  
att godkänna planhandlingarna för granskning. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna samrådsredogörelsen, samt  
att godkänna planhandlingarna för granskning. 

 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Planförfattaren
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MBN § 130     PLAN.2010.1893  

Detaljplan för del av Lilla Anrås 2:46 med flera, Anrås 
hästgård   

 

Bakgrund 
Planförslaget har varit utställt för samråd från 2019-08-23 till och med 
2019-09-25. En samrådsredogörelse har sammanställts och utifrån denna 
har planavdelningen nu tagit fram ett förslag till utställningshandlingar.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bildande av en 
hästgård med hästanknutna anläggningar och tillhörande bostadstomter. 
Planområdet omfattar Lilla Anrås gård (f.d. Lilla Anrås 2:2) en areal som 
främst består av impediment samt betesmark och skog. 
 
Planarbetet påbörjades innan 2 maj 2011 och följer därför lagstiftningen i 
den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10). 
 
Utifrån yttranden från samrådsskedet har planhandlingarna bearbetats 
med  
 
• Flygbullerutredningen är uppdaterad enligt länsstyrelsens synpunkter 

från samrådet 
• Dagvattenutredningen är uppdaterad med underlag för bedömning av 

dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnormerna 
• Den geotekniska utredningen är kompletterad med utgångspunkt i 

SGI´s synpunkter kring fyllningar och schakt samt ansvarsfördelning 
 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05 
Plankarta, 2020-04-20 
Illustrationskarta,2020-04-20 
Planbeskrivning, 2020 04-20 
Genomförandebeskrivning, 2020-04-20 
 
Utredningar 
VA- och dagvattenutredning, 2016-12-01, rev 2020-02-12 
PM-geoteknik, 2013-12-04, rev. 2020-01-08 
Naturinventering - naturvärdesbedömning, 2014-11-25 
Flygbullerberäkning, 2020-04-14 
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Bedömning 
Planavdelningens samlade bedömning är att detaljplanen innebär en 
lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.  
Viktiga frågor att behandla inom detaljplanearbetet har varit: 
• Ridvägar inom och utanför planområdet 
• Enskild gemensam vatten- och avloppsanläggning 
• Flygplatsens eventuella bullerpåverkan 
• Förvaltning av anläggningen 

 
Samtliga dessa frågor har utretts och inarbetats i planhandlingarna. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att godkänna planhandlingarna för utställning. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna planhandlingarna för utställning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Planförfattaren 
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MBN § 131     PLAN.2015.887  

Detaljplan för del av Tanumshede 1:43 med flera, 
Tanumshede centrum del 3   

 

Bakgrund 
Planarbete för hela Tanumshede centrum har pågått sedan början av  
2010-talet. 
 
Planprogram för centrum upprättades i april 2011. Efter planprogrammet 
utökades planområdet med bostadsområden utmed Hedeskogsvägen och 
Bergvägen. 
 
Samrådsskedet ägde rum under år 2013 och början av år 2014. Därefter 
delades detaljplanen för centrum i tre planområden. Detaljplanerna för 
Tanums centrum del 1 och 2 vann laga kraft 2015-07-14. 
 
Planarbetet för Tanumshede centrum del 3 förändrades genom att ägarna 
till området kring Gästgiveriet önskade en ändrad inriktning på innehållet i 
planen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-05-29 att delområde 3 skulle 
delas. Det aktuella delområde 3 består av Backane nybyggnads-område, 
söder om Postvägen och väster om Riksväg 920 samt Backane 
exploateringsområde väster om Riksvägen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden informerades om planarbetet i februari 2020. 
Efter diskussion om parkeringsbehov inom Tanums bostäder AB:s 
bostadsområden (Backane) inom planområdet, bedömde nämnden att 
detaljplanen ska tas upp för beslut om utställning. 

Bedömning 
Backane bostadsområden ligger i direkt anslutning till Tanumshede 
centrum med närhet till kollektivtrafik och även möjlighet till 
samutnyttjande av p-platser i centrum. Backane nybyggnadsområde söder 
om Postvägen ger även möjlighet att bygga ett parkeringsdäck i två 
våningar med utnyttjande av markens nivåskillnad. Sannolikt kommer 
mindre lägenheter för ensamhushåll att byggas inom de båda 
bostadsområdena. 
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Det kan med hänsyn till dessa förutsättningar vara rimligt att i detaljplanen 
för Backaneområdet diskutera ett lägre parkeringsbehov än  
1 p-plats/lägenhet, förslagsvis 0,7 – 0,9 parkeringsplatser/lägenhet. 
 
Plan- och kartavdelningens samlade bedömning är att förslaget innebär en 
lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 
 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-10 
Plankarta, 2020-06-16 
Illustrationskarta, 2020-06-16 
Planbeskrivning, 2020-06-16 
Genomförandebeskrivning, ej klar 
 
Utredningar 
Arkeologisk förundersökning, UV rapport 2014:61 
Arkeologisk utredning, rapport 161, 2013 
Dagvattenhantering, 2014-05-13 
PM Dagvattenutredning, 2019-04-23 
PM Geoteknik, 2012-09-27 
Trafikbullerutredning, 2015-11-03 
Trafikutredning, 2012 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag 
att godkänna planhandlingarna för utställning.   
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att delegera till plan- och kartchefen att godkänna planhandlingarna för 
utställning efter uppdatering. 
 
 

Beslutet skickas till 
Exploatören 
Planförfattaren 
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MBN § 132     PLAN.2016.1041  

Program för del av Tanumshede 1:43, Tanums-Säm 8:1 
och Tanums-Säm 1:14 med flera   

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2014 om positivt planbesked för 
bostäder inom fastigheten Tanums-Säm 8:1 i Tanumshede. Initiativet till 
ansökan var privat. Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 om att ett 
gemensamt planprogram som inkluderar det tidigare planbeskedet samt 
även bland annat en del av den kommunägda fastigheten Tanumshede1:43.  
Planprogrammet är ett samverkansprojekt mellan kommunstyrelsen och 
Projektutveckling Röseberget AB.  
 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för bostäder och 
eventuell samhällsservice i direkt anslutning till dagens bebyggelse i 
Tanumshede. Programmet ska ligga till grund för en eller flera detaljplaner, 
som mer i detalj kommer att pröva och reglera vilken markanvändning och 
bebyggelse som är lämplig i området. Programområdet omfattar cirka 55 
hektar som idag främst består av natur eller åkermark. Programmet föreslår 
utbyggnadsområden om ungefär 21 hektar uppdelat på två större 
delområden. Programområdet kan vid full utbyggnad rymma en omfattande 
bebyggelse med från något hundratal till upp omkring 700 bostäder. 
 
Planavdelningen har i enlighet med PBL SFS 2010:900 (m. ändringar fr. 
2015-01-01) upprättat ett förslag till planprogram som godkändes för 
programsamråd av miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-25. 
Programsamråd har genomförts 2020-03-24 till och med 2020-04-26. Under 
programsamrådet fick myndigheter, sakägare, allmänheten samt övriga 
tillfälle att ta del av programförslaget samt att lämna synpunkter till 
kommunen. 
  
De synpunkter som kommit in har nu kommenterats och sammanfattats i en 
programsamrådsredogörelse. I programsamrådsredogörelsen framgår även 
vilka justeringar av programhandlingen som föreslås till följd av 
synpunkterna 
 
Förslaget till programsamrådsredogörelse skickas nu ut till miljö- och 
byggnadsnämnden för kännedom samt för beslut godkännande. 
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Plan- och fastighetsförhållanden 
Programområdet ligger inom Tanumshedes samhällsområde enligt 
översiktsplan 2030, och omfattas till stor del av den fördjupade 
översiktsplanen för Tanumshede. Programmet har stöd i de båda 
översiktsplanerarna. Programområdet är idag inte detaljplanelagt. 
 
Merparten av marken är fördelad mellan de privatägda fastigheterna 
Tamuns-Säm 8:1 och 1:14 samt de kommunägda Tanumshede 1:43 och 
Tanums-Säm 4:15. Det finns även ett fåtal privata villafastigheter i 
området.   
 
Yttranden  
De yttranden som kommit in berör bland annat trafikfrågor, skyddsavstånd 
till industri, byggande på jordbruksmark, fornlämningar, natur- och 
rekreationsvärden och dagvattenhantering. Merparten av de frågor som tas 
upp är identifierade i programhandlingen och kommer att behandlas mer 
ingående i kommande detaljplaneskede. Plan- och kartavdelningen föreslår 
endast mindre justeringar av programhandlingen till följd av yttrandena.  
 
Länsstyrelsen delar enligt sitt yttrande kommunens bedömning om att det 
inte behövs någon miljökonsekvensbeskrivning för programmet.  
 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-10 
Programsamrådsredogörelse, 2020-06-09 

Bedömning 
Plan- och kartavdelningens samlade bedömning är att de svar och åtgärder 
som föreslås i programsamrådsredogörelsen innebär en lämplig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, och att de frågor som påtalas kan 
hanteras i en fortsatt detaljplaneprocess.  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att godkänna programsamrådsredogörelsen. 
 
Yrkanden 
C-gruppen yrkar för att delen som omfattar området som benämns gärdet tas 
ut ur planprogrammet.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om nämnden vill besluta enligt 
beredningsförslaget att godkänna programsamrådsredogörelsen, eller enligt 
yrkandet att området som benämns gärdet tas ut ur planprogrammet. 
 
Karl-Erik (C) begär omröstning. 
 
Följande propositionsordning uppställs och godkänns: 
 
Den som röstar på alternativet enligt beredningsförslaget, röstar JA 
Den som röstar på alternativet enligt yrkandet, röstar NEJ 
 
Upprop verkställs och utföll så: 
JA 6 röster 
NEJ 4 röster 
 
Se omröstningsförteckning i slutet av protokollet. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna programsamrådsredogörelsen. 
 
Reservationer 
Skriftlig gruppreservation från (C), se bilaga. 
 
 

Beslutet skickas till 
Exploatörerna 
Planförfattaren 
Sändlista enligt programsamrådsredogörelsen 
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MBN § 133     PLAN.2013.30  

Detaljplan för del av Flig 1:6 med flera   

 

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2018 genomfördes granskning för detaljplanen för Flig 1:6 med 
flera. Inkomna synpunkter sammanställdes och besvarades i ett 
granskningsutlåtande. Justeringar enligt inkomna synpunkter bedöms inte 
innebära någon väsentlig ändring av förslaget och föranleder ingen ny 
granskning av detaljplanen. Detaljplanen kan därmed antas av miljö- och 
byggnadsnämnden.   

Bakgrund 
Planområdet är beläget i sydöstra Fjällbacka och omfattar cirka 6 hektar.  

 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter att skapa bostadstomter i 
anslutning till Fjällbacka samhälle där förutsättningarna för 
permanentboende är goda genom närhet till både natur, samhällsservice och 
skola.   

 
Efter granskningen 2018 har antagandet av detaljplanen inväntat 
upprättande av ett exploateringsavtal. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut 
om att köpa hela planområdet. Därav upprättas inget exploateringsavtal.  

Lagstiftning 
Detaljplanen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (SFS 
2010:900. 
 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-09 
Planbeskrivning, 2020-06-08 
Plankarta, 2020-06-08 
Illustrationskarta, 2020-06-08 
 
Grundkarta, 2020-06-03 
Fastighetsförteckning, 2018-05-25 
Samrådsredogörelse, 2018-01-02 
Granskningsutlåtande, 2019-04-30 
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Utredningar 
VA- och dagvattenutredning, 2017-12-19 
Vägutredning, 2017-12-19 
Komplettering till vägutredning, 2019-06-17 
Geoteknisk utredning, 2013-03-08 
Bergteknisk utredning, 2015-05-29 
Naturvärdesinventering 2013:1 2013-05-31 
Arkeologisk utredning 2013 ISSN 1652-1897 
Arkeologisk förundersökning 2017:8 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att anta detaljplanen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att anta detaljplanen.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Exploatören 
Planförfattaren 
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MBN § 134     PLAN.2016.2077  

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:212    

 

Bakgrund 
Sökanden har den 12 oktober 2016 ansökt om en ny detaljplan.  
Planavdelningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) med ändringar från 2015.  
 
Behovsbedömning har upprättats med ställningstagandet att en 
miljöbedömning inte behöver genomföras.  
 
Planförslaget har ställts ut för samråd och granskning, då myndigheter, 
sakägare och allmänheten har givits tillfälle att yttra sig.  
 
För fastigheten gäller detaljplan för Tanums-Rörvik 1:80 med flera som 
antogs år 1990. Genomförandetiden har gått ut.  
 
Yttranden  
Länsstyrelsen meddelade under granskningen att de accepterar 
planförslaget och kommer därför inte att pröva detaljplanen vid antagandet. 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig. 
 
Tre inkomna synpunkter under granskningen har behandlats inför 
antagandet. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och byggnadsnämnden att vidare beakta 
frågan om fri passage längst strandkanten. Lantmäteriet påpekar att 
exploateringsavtal är aktuellt men redovisas inte. Fastighetsägare på 
Tanums-Rörvik 1:80 påpekar risk för ökad parkering längs Strandvägen och 
även för insyn och påverkan på privatzon och servitutsrätter. 
 
Frågan om fri passage anses behandlad med den en revidering av 
planbeskrivningen som gjorts inför granskning efter kommunstyrelsens 
uppmaning.  
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Inför antagande sker följande justeringar med anledning av synpunkter 
inkomna under granskningen: 
• Innehåll i exploateringsavtal beskrivs i planbeskrivning angående 

ekonomiska bidrag ifrån exploatören för finansiering av 
infrastrukturella åtgärder. 

• Informationstext om servitut läggs till i plankartan med hänvisning till 
text i planbeskrivningen. 

 
Justeringarna/justeringen enligt ovan bedöms inte innebära någon väsentlig 
ändring av förslaget och föranleder ingen ny granskning av detaljplanen. 
 
Planförslag 
Syftet med planförslaget är att för fastigheten Tanums-Rörvik 1:212 ändra 
tillåten markanvändning från handel (H) till bostadsändamål och handel 
(BH).  
Planförslaget medger en större byggrätt för att möjliggöra uppförande av 
komplementbyggnad. På fastigheten finns nu en suterrängbyggnad tidigare 
innehållandes en optikerverksamhet på entréplan och en bostadslägenhet i 
källare. Planförslaget ersätter en befintlig detaljplan och strandskydd 
inträder. Strandskyddet föreslås upphävas med stöd av det särskilda skälet 
att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

Planförslaget har stöd i fördjupad översiktsplan för Grebbestad antagen 
år 2006, samt i den fördjupade planstudien för Rörviksområdet från år 
2007 och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten.  
 
Beredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05 
Planbeskrivning, 2020-06-05 
Plankarta, 2020-06-05 
Illustrationskarta, 2020-06-05 
Granskningsutlåtande, 2020-06-05 
 
Utredningar 
Geoteknisk utredning, ÅF-Infrastructure AB, 2019-11-13  
 
Övriga handlingar 
Samrådsredogörelse, 2020-02-18 
Behovsbedömning, 2019-12-04 
Fastighetsförteckning, 2020-04-17 
Grundkarta, 2020-06-03 
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Bedömning 
Planavdelningens samlade bedömning är att detaljplanen innebär en 
lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan,  
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
att anta detaljplanen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan,  
att godkänna granskningsutlåtandet, samt  
att anta detaljplanen. 
   

Beslutet skickas till 
Exploatören 
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MBN § 135     ALL.2020.11  

Anmälan av delegationsbeslut 2020, miljö     
 
 

Följande ärenden har behandlats med stöd av delegationsbeslut. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att efter anmälan lägga bilagda redovisning till handlingarna.
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MBN § 136     ALL.2020.12  

Meddelanden 2020, miljö     

 
 
Följande meddelanden föredrogs: 

 
1. Länsstyrelsens beslut i ärende 525-35750-2019 gällande väg 1008, 

groddjursbarriär Grebbestad S, Grebbestad 2:1, NAT.2019.2333 
 

2. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till bostadshus enligt 
landskapsbildsskydd, dnr: 521-9737-2020, Bottna 3:16, NAT.2020.537 
 

3. Avloppsanläggning inom Svenneby/Bottnas avrinningsområde, LST 
dnr 40362-2019, Bottna 2:16, AVL.2014.2005 
 

4. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning, LST 431-21122-
2020, Nordby 1:9, NAT.2020.1282 
 

5. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning, LST 431-21123-
2020, Nordby 1:9, NAT.2020.1282 
 

6. Åtgärder rörande enskilda avloppsutsläpp inom Enningdalsälvens 
avrinningsområde, ansökan om LOVA-bidrag, LST d.nr. 501-1053-
2017, Enningdalsälven, AVL.2016.2171 
 

7. Länsstyrelsens beslut om tillstånd för nedgrävning av elkablar inom 
Tanumskustens naturvårdsområde II, dnr: 521-21618-2020, 
Källareholmen S:3, NAT.2020.1346 
 

8. Slutmeddelande gällande länsstyrelsens beslut om ingrepp i 
fornlämning, dnr: 431-6015-2020, Tanums-Säm 1:12, NAT.2020.1375 
 

9. Bekräftelse om inkommen anmälan för samråd enligt miljöbalken, 
planerad åtgärd i nyckelbiotop, ärende L 1232-2020, Östad 2:7, 
NAT.2020.1423 
 

10. Miljösanktionsavgift, MMD d.nr. 2123-20, Tanumshede 2:60, 
MSK.2019.2587 
 

11. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning, dnr:431-22250-
2020, Ryland 3:2, NAT.2020.1426 
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12. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning, dnr:431-17841-

2020, Kville-Valön 1:5, NAT.2020.1425 
 

13. Länsstyrelsens beslut om ansökan om dispens från 
markavvattningsförbudet på fastigheten Tanums-Ulseröd 1:1, dnr: 531-
8493-2020, Tanums-Ulseröd 1.1, NAT.2020.1444 
 

14. Länsstyrelsens beslut om tillstånd för att schakta för avloppsanläggning, 
dnr: 521-23081-2020, Ejgdeholmen 1:2, NAT.2020.1451 
 

15. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggt fritidshus och 
tillbyggnad gäststuga, LST 526-21788-2020, Resö 4:12, STR.2020.282 
 

16. Länsstyrelsens remiss av ansökan om förlängd igångsättningstid av den 
tillståndsgivna vindkraftsanläggningen Tormoseröd Vindpark, d.nr. 
551-21849-2020, MSK.2020.1450 
 

17. Permanent serveringstillstånd, Grebbestad 28:2, LIV.2020.1462  
 

18. Permanent serveringstillstånd, Fjällbacka 163:32, LIV.2020.1465 
 

19. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning, dnr: 431-21151-
2020, Ertseröd 1:2, NAT.2020.1454 
 

20. Tillfälligt serveringstillstånd, Tanums-Rörvik 1:226, LIV.2020.1457 
 

21. Remiss angående bildande av naturreservatet Kleva samt uppdatering 
av bevarandeplan för Natura 2000-området Kleva, LST dnr. 511-21209-
2017, Tanums-Kleva 1:8, NAT.2020.1032 
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MBN § 137     BYGG.2020.398  

Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus, 
TANUMS-EJGDE 2:4     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 21 februari 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus. Åtgärden omfattar 
bostadshus i en våning utan inredd vind samt suterrängvåning samt med en 
byggnadsarea om 100 m². Ansökan anger önskad tomtstorlek till 700 m² 
Ansökan anger att bostadshusen önskas anslutas till lokal samfällighet vars 
VA-nät är anslutet till kommunens nät för vatten och avlopp.  
 
Beredningsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2010 §15, ärende  
MBN 2009.1723-334 Ansökan om förhandsbesked för enfamiljshus på 
fastigheten Tanums-Ejgde 2:4.  
 
Mark- och miljööverdomstolen, Dom 2012-07-03, Mål nr P 10713-11 
gällande Negativt förhandsbesked för ett enfamiljshus på fastigheten 
Tanums-Ejgde 2:4 i Tanums kommun. 

Bestämmelser 
Den aktuella platsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser 
men ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. Översiktsplanen anger även geografiska 
rekommendationer och för det aktuella området, Kämpersviks 
samhällsområde, framhålls som värden och identitetsskapare bland annat 
vattenkontakten och allmänhetens tillträde till vattnet, kontrasten mellan 
bebyggelsen och de obebyggda bergen samt gångstigar och strövområden. 
Rekommendationerna i översiktsplanen för Kämpersviks samhällsområde 
med relevans för detta ärende anger att ortens identitet skall beaktas vid all 
förändring, att ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelsestruktur 
och täthet samt att stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till 
landskapet.  
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Som upplysning framhålls i översiktsplanen gällande Kämpersviks 
samhällsområde att ny bebyggelse normalt ska föregås av detaljplan. I ÖP 
anges som ett konstaterande att det i Kämpersviks samhällsområde saknas 
möjlighet till förtätning men samtidigt att det finns utvecklingsmöjligheter 
främst i de nyare områdena i norr liksom öster om väg 163. 
 
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv och naturvård 
enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda 
hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv 
enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 

Lagstiftning 
Förhandsbesked regleras bland annat i plan- och bygglagen 9 kapitlet 17, 18 
och 39 §§. Prövningen avser i första hand om en åtgärd som kräver bygglov 
kan tillåtas på platsen. Kompletterande villkor kan ställas upp för att 
förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för 
den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska prövningen syfta till att 
mark- och vattenområden används för det ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning 
med mark- och vattenområden. 
 
Enligt 2 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) får mark tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kapitlet 6 § punkt 1 plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 
 

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Enligt 4 kapitlet § 2 punkt 3a plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen 
med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning 
för ett nytt byggnadsverk om byggnadsverket kräver bygglov och 
byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.  

Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har fått tillfälle att yttra sig och anger att platsen ligger 
utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp men att det 
finns en lokal förening, Lilla Halsviks samfällighetsförening, i området som 
förvaltar en gemensam vatten- och avloppsanläggning med anslutning till 
kommunens nät för vatten och avlopp. Lilla Halsviks samfällighetsförening 
meddelar i yttrande att de inte ser hinder mot att ansluta de båda 
bostadshusen till föreningens VA-nät. I skrivelsen anger föreningen som 
förbehåll att den inte kan uttala sig kring ifall de rent tekniska 
förutsättningarna på platsen är till hinder för anslutning. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 15 april. Ägare till fastigheterna Tanums-Ejgde 2:18, 
Tanums-Ejgde 2:10, Tanums-Ejgde 2:17, Tanums-Ejgde 2:39 samt Tanums-
Ejgde 2:29 har inkommit med en gemensam skrivelse samt därtill inkommit 
med varsitt eget yttrande. 
 
Granneyttrandena är till merparten allmänt hållna gällanade värnandet av 
landskapets värden och djurliv etc. I något yttrande framhålls olägheter som 
är av betydelse för enskild tomt eller husägare, såsom att byggnationen 
avser beröra mark med servitut för vattentäkt samt väg samt även befarade 
skador på byggnader vid sprängning i berg i samband med anslutning av 
nya hus till det lokala VA-nätet eller vid anläggande av väg till den östra 
tomten. Merparten anger i sina skrivelser att den tänkta västra tomten redan 
har fått en rättsligt prövning och har fått avslag och att en ansökan kring 
denna inte bör kunna aktualiseras igen då förutsättningarna är detsama som 
tidigare.  
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Vidare framhålls i några yttranden synpunkten att kommunen tidigare har 
tagit ställning att inte medge ytterligare tomter i det aktuella området då å 
området exkluderades från vidare utredande och togs bort från planarbete 
kring den detaljplan som omfattar nubyggnadsområdet på södra sidan om 
Halsviksvägen. 
  
Ytterligare synpunkter har gällt hur det angränsande planområdet i söder 
kommit att bebyggas och att ingreppen i landskapet här har blivit betydande. 
Slutligan anges att det dels inte finns behov av nya tomter i området samt att 
det finns kapacitetsproblem och brister i det VA-nät som tillskapats för 
tomterna inom planområdet. 
 
Sökanden har erhålit inkomna grannsynpunkter och har i skrivelse bemött 
dessa. Sökanden menar bland annat att det idag endast finns två osålda 
tomter inom planområdet samt att VA-nätet som idag drivs i en förenings 
regi i en nära framtid avses överföras till Tanums kommun. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen för den norra 
tomten under besiktningsresa den 3 mars 2020.  
 
Ärendet gäller förhandsbesked för två olika platser vilka inte gränsar till 
varandra på en höjd norr om Kämpersvik och på norra sidan av 
Halsviksvägen. Gemensamt för de båda tomterna är att de är förlagda på ett 
lågt berg i den norra samt yttre gränsen till en befintlig 
bebyggelseansamling med i huvudsak fritidsbebyggelse från 1950-talet och 
framåt. De båda föreslagna tomterna gränsar direkt mot befintliga tomter. 
Bebyggelsen söder om Halsviksvägen ingår i ett detaljplaneområde medan 
bebyggelsen norr om vägen med ett enda undantag inte omfattas av 
detaljplan. Det västra av de två tänkta bostadshusen är förlagt på hälleberg, 
på mark som är förhållandevis jämn och utan nivåskillnader samt lätt nåbar 
via befintlig väg som nyttjas för tillfart till Tanums-Ejgde 2:39 samt 
Tanums-Ejgde 2:17. Det östra bostadshuset är förlagt i en mer sluttande 
terräng i ett mindre skogsparti. Placeringen förutsätter att delar av befintlig 
utfart till angränsande tomt kan samutnyttjas med angränsande fastigheter, 
och att anslutning från denna mindre väg görs till föreslagen tomt.  
 
Markområdet där det västra bostadshuset är tänkt att placeras och som avses 
utgöra tomtmark är belastat av ett servitut för brunn/vattentäkt till förmån 
för fastigheten Tanums-Ejgde 1:39. Servitutet i sig innebär inte hinder mot 
att bevilja förhandsbesked på platsen men påverkar åtgärden granne negativt 
kan den behöva prövas i annan ordning i ett senare skede.  
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Den västra av de två nu aktuella platserna var föremål för bedömning 
gällande förhandsbesked kring år 2010 då miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade att avslå motsvarande ansökan. I beslutet anges att ärendet rör ”en 
ny tomt i ett exponerat läge som kan komma att påverka utsiktsförhållande 
för angränsande fastigheter. Utformning samt placering av ny byggnad, om 
sådan bedöms som lämplig, bör regleras i detaljplan” Som underlag för 
beslutet fanns yttrande från Miljöavdelningen som avstyrkte förslaget med 
hänvisning till att avloppsfrågan behöver lösas för området som helhet och 
att nybyggnad inte får tillkomma innan sådan lösning finns. VA-
avdelningen meddelande i yttrande att utbyggnaden av kommunalt vatten 
och avlopp till området inte kan förväntas före år 2027. Beslutet blev att 
med stöd av 5 kapitlet 1 § den tidigare plan- och bygglagen (ÄPBL) samt 
med stöd av rekommendationerna tidigare översiktsplan att avstyrka 
förslaget med motivering att byggnadsföretaget utgör sådan bebyggelse vars 
lämplighet ska prövas genom planläggning.  
 
Ärendet överklagades i flera instanser och avgjordes av Mark- och 
miljööverdomstolen (MÖD), vilken beslutade att kommunens beslut står 
fast. I MÖD:s beslut framhålls att kommunen äger rätten att kräva prövning 
av markens lämplighet och byggnaders utformning genom detaljplan för 
enstaka byggnad om den ligger inom ett område med stor efterfrågan på 
mark för prövning av platsen lämplighet för bebyggelse 
MÖD konstaterar att det vid tiden i det aktuella området är stor efterfrågan 
på mark och att det därför kan finnas ett starkt intresse från kommunen att 
kunna styra markanvändningen. Vidare framhålls att då det konstaterats att 
VA-frågan måste lösas för området som helhet talar för att aktuell 
byggnation behöver lösas genom detaljplan. 
 
Platsen för de två tomterna kan betraktas som en utvidgning av befintlig 
bebyggelse och förslaget innebär att mark i direkt anslutning till ett relativt 
tätt bebyggt område tas i anspråk för enstaka ny bebyggelse. De två 
föreslagna tomterna kan anses såsom så kallade lucktomter. 
 
De föreslagna två platserna bedöms båda som möjliga att bebygga med 
hänsyn till läge i terrängen, landskapsbilden och möjlighet att anordna 
tillfart.  
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Inkomna grannsynpunkter är samtliga negativa till förslaget. Synpunkten 
gällande åtgärdens olämplighet utifrån områdets övergripande naturvärden 
har ett berättigande men åtgärden berör marginellt ny mark i 
landskapsavsnittet. Några yttranden framhåller olägenhet av nytt bostadshus 
i närheten och risk för förlorad utsikt eller annan olägenhet för det egna 
nyttjandet av sitt hus/tomt. Beträffande synpunkten att kommunen tagit 
ställning att inte medge ny bebyggelse i området vid tidigare planutredning 
så är detta en felaktig slutsats. Kommunen valde att låta det nu aktuella 
området norr om Halsviksvägen utgå från det område som skulle ingå i 
planområde. Då området inte omfattas av detaljplan finns heller inte regler 
som motsäger prövning av ny bebyggelse i området. 
 
Ett krav för byggande på platsen är att vatten och avlopp löses genom 
anslutning till det lokala VA-nätet och att inte genom att enskilda 
avloppslösningar eller nya vattentäkter tillskapas i området. Flera fastigheter 
norr om Halsviksvägen är idag anslutna till lokalt VA men detta gäller inte 
de fastigheter som ligger närmast de två platserna. Anslutning av de 
föreslagna enbostadshusen till lokalt VA-nät bedöms som möjlig. 
 
Förslaget bedöms som förenlig med de geografiska rekommendationerna i 
översiktsplan 2030 och bedöms inte innebära negativ påverkan på vad 
planen anger som områdets värden och samhällets identitet. 
 
De tvåbostadshusen är en komplettering till en befintlig bebyggelsesamling 
men innebär samtidigt att ny bebyggelse förläggs i direkt anslutning till 
befintliga bostadshus. Åtgärden gällande det föreslagna västra bostadshuset 
är belägen i ett exponerat läge och bedöms, vilket påpekas i kommunens 
prövning av samma läge 2010 att på ett väsentligt sett påverka 
utsiktsförhållandena på angränsande fastigheter. Konstaterandet då är att 
utformning och placering av ny byggnad, om sådan skulle bedömas som 
lämplig, bör reglera i detaljplan. Mark och miljööverdomstolen gör här 
samma bedömning såväl kring förslagets påverkan för grannar med minskad 
utsikt och ökad insyn och menar att det därför är nödvändigt att reglera 
utformning och placering i detaljplan.  
 
Bygglovsavdelningen gör bedömningen att det liksom vid tidigare prövning 
av det västra byggnadsläget att det finns stor efterfrågan på platser för 
bebyggande i det aktuella området. Bygglovsavdelningen gör vidare vid 
tidigare prövning av det västra byggnadsläget avseende att åtgärden kan 
komma att på ett väsentligt sätt påverka utsiktsförhållandena för grannar 
samt att möjligheten saknas att på platsen att styra den tillkommande 
bebyggelsens storlek och utformning vilket bedöms som viktigt i ett relativt 
tätbebyggt område som detta. 
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Det föreslagna östra byggnadsläget gränsar direkt mot en bebyggd tomt. 
Byggnadens placering och föreslagna tomt är belägen i ett beskogat 
sluttningsläge. Genom åtgärden delas ett sammanhängande mindre 
skogsparti som sträcker sig från Bernhardinas väg i öster och österut upp på 
berget. Åtgärden innebär att den föreslagna tomten kommer att dela upp 
detta skogsområde i två delar. Förslaget kan även skapa olägenhet för 
grannar genom ökad belastning på befintlig tillfartsväg. Marken på den 
aktuella platsen är sluttande och det föreligger därmed risk att nytt hus på 
platsen kommer att bli högt och framträdande i riktning mot Ejgdetjärnet. 
Även i detta läge bedöms, med hänvisning till risk för negativa 
konsekvenser för grannar samt med risk för negativ landskapspåverkan av 
ett nytt bostadshus, att det på platsen erfordras förutsättning att långsiktigt 
styra byggnads storlek och utformning vilket inte finns möjlighet till idag.  
 
Bygglovsavdelningen föreslår avslag för de båda föreslagna lägena för nytt 
bostadshusavslag med stöd av 2 kapitlet 6 § samt 9 § plan och bygglagen.  
 
Sökanden har informerats om innehållet i bygglovsavdelningens förslag till 
beslut och beretts möjlighet att inkomma med bemötande till och med 22 
juni. 
 
Ansökan bedömdes komplett den 23 mars 2020. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att avslå förhandsbesked för två enbostadshus med stöd av 2 kapitlet 179 § 
plan- och bygglagen., samt  
att ta ut en avgift om 18 377 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att avslå förhandsbesked för två enbostadshus med stöd av 2 kapitlet 179 § 
plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 18 377 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
  
Upplysningar 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
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Avgift 
Avslag förhandsbesked 18 377 kronor  
varav kostnad för grannehörande utgör 6 812 kronor. 
Faktura skickas separat. 
 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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MBN § 138     BYGG.2020.460  

Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus, LILLA 
ANRÅS 1:9     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 2 mars 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett fritidshus. Ansökan anger ett 
fritidshus i en våning med inredd vind och med en byggnadsarea om cirka 
90 m². 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. För området gäller även geografiska rekommendationer 
för den yttre kustzonen och områdets värden uttrycks bland annat som 
kontrasten mellan bebyggelse och omgivande berg och allmänhetens 
tillgänglighet och möjligheter att uppleva och röra sig i området samt 
bebyggelsens skala och underordnade placering i landskapet. 
Rekommendationerna i översiktsplanen för den yttre kustzonen säger bland 
annat att det vid all förändring ska tas hänsyn till områdets värden. Nya 
enstaka hus för boende kan tillkomma som komplettering till befintlig 
bebyggelse, och ny byggnation ska då anpassas till landskapsbilden.  
  
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv och naturvård 
enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda 
hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv 
enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 

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

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Beslutsunderlag 
Förutsättningen att anordna avlopp på platsen har bedömts som 
problematiska med hänvisning till många vattentäkter och enskilda avlopp i 
närområdet och sökanden har därför anmodats om, samt inkommit med, 
ansökan gällande tillstånd för enskild avloppslösning. Miljöavdelningen har 
därefter i skriftligt yttrande 2 juni 2020 med stöd i ansökan om enskilt 
avlopp samt efter bedömning på plats gjort bedömningen att avlopp går att 
lösa på platsen.  
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Sökanden har informerats om att den aktuella platsen är belägen nära känd 
fornlämning, en boplats med fornlämningsnummer L1967:3768. 
Länsstyrelsen har i yttrande bedömt att den aktuella fornlämningens 
fornlämningsområde sträcker sig i en radie om 25 meter ut från lämningen. 
Ny byggnad samt tomt får inte tillskapas inom fornlämningsområdet. 
Sökanden har efter fortsatt kontakt med länsstyrelsen fått godkännande för 
husets föreslagna placering och tomtens utbredning åt nordost. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 11 juni. 
 
En delägare till fastigheten Lilla Anrås 1:4 ger medgivande till åtgärden. 
 
Veddö vägsamfällighet meddelar i skrivelse att man inte har någon erinran 
mot förslaget om det nya huset inte placeras närmare väg (Veddövägen) än 
4,5 meter.  

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktning den 22 april.  
 
Den aktuella platsen är belägen utmed lokalvägen mot Veddö och ligger i en 
svag sluttning åt sydväst. Marken är delvis öppen och delvis beskogad. Den 
föreslagna tomtens utbredning kommer att bli begränsad i storlek till cirka 
450 m2 genom dels väg utmed två sidor och dels det skyddsområde som 
definierats avseende fornlämningen nordost om platsen. Bostadshus på 
platsen ska placeras minst 4, 5 meter från Veddövägen för att medge god 
sikt vid utfart och minska olägenhet av trafiken utmed samma väg. 
 
Förslaget bedöms som en komplettering till befintlig bebyggelse i 
närområdet. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att åtgärden inte strider 
mot vad som anges i kommunens översiktsplan eller strider mot vad som 
anges i kapitel 2 plan och bygglagen. 
 
Ansökan bedömdes komplett den 14 april 2020. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 17 § 
plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 15 089 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 17 § 
plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 15 089 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  

Villkor 
Nytt hus på platsen ska inte förläggas närmare Veddövägen än 4,5 meter.  

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

Avgift 
Förhandsbesked 15 089 kronor  
varav kostnad för underrättelse/kungörelse utgör 7 116 kronor. 
Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 139     BYGG.2020.889  

Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus, 
KUSERÖD 1:147     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 20 april 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus.  I ansökan anges 
önskad byggnadsarea till 130-160 m2 samt att huset skall uppföras i en 
våning utan inredd vind. Vatten samt avlopp avses lösas genom anslutning 
till kommunens VA-nät. 
 
För platsen finns ett positivt förhandsbesked beslutat 2015-05-27. Beslutet 
har gått ut, men kan anses vara vägledande i ärendet. Efter tidigare beslut 
om förhandsbesked har avstyckning av tomtmark genomförts.  
 
Beredningsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll MBN 2015 §123, avseende 
förhandsbesked för uppförande av enbostadshus Kuseröd 1:4, ärende MBN 
2013/1919-334.  

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. Det aktuella området betecknas som R14, 
övriga områden. Enligt rekommendation för detta område ska ny 
bebyggelse medges endast i undantagsfall och då som komplettering inom 
befintliga bebyggelsegrupper för att bibehålla viktiga natur-, kultur- och 
rekreationsvärden. Mycket stor restriktivitet mot ny bebyggelse ska gälla 
om särskilt utpekade natur- och kulturvärden berörs. 
  
Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 
och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
 
Fastigheten tangerar by- och gårdstomt för hemmanet Kuseröd vilken finns 
redovisad i fornlämningsregistret såsom anläggning L1967:4472. By- och 
gårdstomten är alltjämt bebyggd och är därmed inte fornlämning. 
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Lagstiftning 
Förhandsbesked regleras bland annat i plan- och bygglagen 9 kapitlet 17, 18 
och 39 §§. Prövningen avser i första hand om en åtgärd som kräver bygglov 
kan tillåtas på platsen. Kompletterande villkor kan ställas upp för att 
förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för 
den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska prövningen syfta till att 
mark- och vattenområden används för det ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning 
med mark- och vattenområden. 
 
Enligt 2 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) får mark tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Beslutsunderlag 
VA-avdelningen meddelar i yttrande att platsen är belägen inom 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp och har inget att 
erinra mot anslutning till kommunens VA-nät. 
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De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 11 juni. 
 
Ägare till Kuseröd 1:55 anger i skrivelse att det nya huset kommer att bli 
mycket högt och stort och kommer att placeras nära deras tomt. Grannen 
befarar att de kommer att få mycket insyn från det nya huset och ser ett 
problem att höjdskillnaden är så stor mellan deras och det föreslagna nya 
huset. Sökanden har inkommit med bemötande av grannens yttrande och 
menar att det nya huset kommer att sänkas något golvhöjd i relation till de 
byggnader som tidigare stått på platsen, att det kommer att bli 6-7 meter 
från det föreslagna huset till deras tomtgräns samt att det föreslagna huset, 
ett enplanshus, är att anse som normalstort idag. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktning den 5 maj 2020. 
 
Ärendet gäller en förtätning i direkt anslutning till den idag tätbebyggda 
bytomten för gården Kuseröd. Omkringliggande bebyggelse utgörs till 
övervägande del av traditionellt gestaltade bostadshus med sadeltak, Den 
aktuella fastigheten ligger högt på ett mindre berg och omges av ett 
bostadshus åt väster samt en ladugård åt öster. Tillfarten är föreslagen från 
söder och med en relativt brant stigning upp mot det föreslagna 
bostadshuset.  
 
Den aktuella åtgärden bedöms som en komplettering till befintlig 
bebyggelse och bedöms förenlig med vad som anges i den fördjupade 
översiktsplan för Grebbestad och vad som anges i 2 kapitlet plan- och 
bygglagen. 
 
Ansökan bedömdes komplett den 15 maj 2020. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 10 319 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 10 319 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  

Upplysningar 
Beslutet om förhandsbesked baserats på de uppgifter som redovisats i 
ansökan och till denna bilagda handlingar. 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för 
bygglov. 
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och omgivande 
bebyggelse.  
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
 
Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 
Information om vad det innebär finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 
till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 

Avgift 
Förhandsbesked 10 319 kronor  
varav kostnad för underrättelse/kungörelse utgör 3 710 kronor. 
Faktura skickas separat. 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 140     BYGG.2020.1003  

Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus, 
BUAR 1:29     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 6 maj 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus och är en förnyad 
ansökan då tidigare beslut om förhandsbesked har upphört att gälla. I 
ansökan anges inga uppgifter kring önskad byggnad på platsen. Avlopp 
avses lösas genom en enskild anläggning och dricksvatten via egen brunn.  
 
För platsen finns ett positivt förhandsbesked för samma åtgärd beslutad 
2018-05-29. Det tidigare beslutet har gått ut, men kan anses vara vägledande 
i ärendet. Sedan tidigare beslut fattades kring förhandsbesked har 
lantmäteriet genomfört avstyckning av tillhörande mark till det nya 
bostadshuset.  
 
Beredningsunderlag 
Tidigare beslut om förhandsbesked: Miljö- och byggnadsnämndens 
protokoll MBN 2018 § 99, ärende MBN 2017/1326-334.  

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. För området gäller även geografiska 
rekommendationer. Den aktuella platsen ligger inom vad som anges som 
den yttre kustzonen och områdets värden uttrycks här bland annat som 
kontrasten mellan bebyggelse och omgivande berg och allmänhetens 
tillgänglighet och möjligheter att uppleva och röra sig i området samt 
bebyggelsens skala och underordnade placering i landskapet. 
Rekommendationerna i översiktsplanen för den yttre kustzonen säger bland 
annat att det vid all förändring ska tas hänsyn till områdets värden. Nya 
enstaka hus för boende kan tillkomma som komplettering till befintlig 
bebyggelse, och ny byggnation ska då anpassas till landskapsbilden. 
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ÖP 2030 innehåller även tematiska rekommendationer för byggande på berg 
och rekommendationerna anger att bebyggelsen ska placeras så att de högsta 
klippartierna lämnas fria från bebyggelse. Bebyggelsen ska anpassas till 
platsen och landskapet, vilket innebär att berg- och hällmarkskaraktären ska 
bevaras i möjligaste mån och ingrepp i terrängen ska undvikas. Färgsättning 
och material ska anpassas till omgivningen. Bebyggelse på berg i Tanum 
innebär en ny placering i landskapet och därför kan byggnadens utformning 
vara samtida. 
 
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 §§. 

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

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har i yttrande bedömt att avlopp går att lösa inom 
fastigheten. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 12 juni. Inga grannsynpunkter har inkommit. 

Bedömning 
Förslaget är beläget högt i terrängen och i plant markparti i direkt anslutning 
till en av bergets högsta punkter. Marken utgörs i huvudsak av hällmark 
med relativt låg barrträdsvegetation och med mycket begränsade partier med 
matjord. Förutsättningarna på platsen är desamma som vid tidigare beslut 
om förhandsbesked och inga anläggningsarbeten för tillfartsväg samt avlopp 
har påbörjats. 
 
Byggnadens höga placering strider mot rekommendationerna i ÖP2030 men 
åtgärden bedöms här att i relativt begränsad omfattning komma att påverka 
landskapet i närområdet om byggnaden är låg och inte blir siluettbildande.  
Bygglovsavdelningen gjorde bedömningen vid provningen 2018 att 
förslaget kan medges och att en enstaka byggnad med en utformning 
anpassad till landskapet vad gäller färg och form kan medges på platsen 
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att en relativt låg 
byggnad i föreslaget terrängläge med en återhållsam färgsättning bör kunna 
tillåtas i det aktuella läget.  
 
I tidigare beslut om förhandsbesked på platsen angav miljö och 
byggnadsnämnden i sitt beslut att kommande bygglov ska beslutas i 
nämnden 
 
Ansökan bedömdes komplett den 6 maj 2020. 
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Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 7 560 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen,  
att kommande bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och 
byggnadsnämnden, samt 
att ta ut en avgift om 7 560 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Tillkommande byggnad ska anpassas till landskapsbilden. Byggnadens 
utformning och markåtgärder i anslutning till byggnationen bör följa vad 
som anges i kommunens översiktsplan gällande "Bygga på berg" (se under 
"Bestämmelser" ovan).  
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 7 560 kronor  
varav underrättelse/kungörelse utgör 2 575 kronor. 
Faktura skickas separat. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 141     BYGG.2020.1006  

Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus, BUAR 
1:25     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 6 maj 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus. Ansökan anger ett 
fritidshus i en våning utan inredd vind. Ansökan anger att avlopp och 
dricksvatten ska lösas gemensamt för denna och angränsande fastigheter.  
 
För platsen finns ett positivt förhandsbesked, för fyra fritidshus, beslutat 
2018. Beslutet har gått ut och aktuell ansöka avser förnyelse av 
förhandsbesked för en av de fyra fritidshusen. Det tidigare beslutet kan 
anses vara vägledande i ärendet. Lantmäteriförrättning med avstyckning av 
de fyra tomterna har skett efter att tidigare beslut om förhandsbesked 
fattades.  
 
Beredningsunderlag 
Tidigare beslut kring förhandsbesked: Miljö- och byggnadsnämndens 
protokoll 2018-08-28 § 163, ärende MBN.2017.776-334. Ansökan om 
förhandsbesked för fyra fritidshus Buar 1:4 

Bestämmelser 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. För området gäller även geografiska 
rekommendationer. Den aktuella platsen ligger inom vad som anges som 
den yttre kustzonen och områdets värden uttrycks här bland annat som 
kontrasten mellan bebyggelse och omgivande berg och allmänhetens 
tillgänglighet och möjligheter att uppleva och röra sig i området samt 
bebyggelsens skala och underordnade placering i landskapet. 
Rekommendationerna i översiktsplanen för den yttre kustzonen säger bland 
annat att det vid all förändring ska tas hänsyn till områdets värden. Nya 
enstaka hus för boende kan tillkomma som komplettering till befintlig 
bebyggelse, och ny byggnation ska då anpassas till landskapsbilden. 
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ÖP 2030 innehåller även tematiska rekommendationer för byggande på berg 
och rekommendationerna anger att bebyggelsen ska placeras så att de högsta 
klippartierna lämnas fria från bebyggelse. Bebyggelsen ska anpassas till 
platsen och landskapet, vilket innebär att berg- och hällmarkskaraktären ska 
bevaras i möjligaste mån och ingrepp i terrängen ska undvikas. Färgsättning 
och material ska anpassas till omgivningen. Bebyggelse på berg i Tanum 
innebär en ny placering i landskapet och därför kan byggnadens utformning 
vara samtida. 
 
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 §§. 

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

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Beslutsunderlag 
Beslut från miljöavdelningen om tillstånd för minireningsverk för toalett 
och BDT finns, daterat 2019-07-04. Anläggningen är färdigställd med 
anslutningspunkter för de fyra bostadshusen. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 12 juni. Inga grannsynpunkter har inkommit. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktning den 29 maj 2020. 
 
Förslaget berör ett område utmed ett bergskrön som karaktäriseras av svagt 
sluttande hällmark bevuxen med gles tallskog. Bygglovsavdelningen 
konstaterar att det sedan det tidigare beslutet kring förhandsbesked har 
skapats en tillfartsväg och en infrastruktur gällande vattenförsörjning och 
avlopp för de fyra nya bostadshusen.  
 
Åtgärden följer av vad som tidigare beslutats gällande förhandsbesked för 
fyra fritidshus på Buar 1:4. Bygglovsavdelningen gjorde inför det tidigare  
beslutet bedömningen att förslaget strider mot kraven gällande hushållning  
med  mark som finns angiven i både Miljöbalken och Plan- och bygglagen 
(PBL): Vidare framhålls i yttrandet  att förslaget inte är i linje med vad 
översiktsplanens anger som geografiska rekommendationer för Yttre 
kustzon och inte heller med vad översiktsplanen  anger gällande Bygga på 
berg. Bygglovsavdelningen vidhåller tidigare bedömning att förslaget strider 
mot vad som anges i gällande översiktsplan och vad som anges i 2 kapitlet § 
4-6 plan och bygglagen. Mot bakgrund av vad som skett på platsen sedan 
tidigare beslut bedöms platsen nu som ianspråktagen för det sökta 
ändamålet.  
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att en relativt låg 
byggnad i föreslaget terrängläge med en återhållsam färgsättning bör kunna 
tillåtas i det aktuella läget. Åtgärden kan därmed ses som förenlig med vad 
som anges i kommunens översiktsplan och kapitel 2 i plan- och bygglagen.   
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I tidigare beslut om förhandsbesked på platsen angav miljö och 
byggnadsnämnden i sitt beslut att kommande bygglov ska beslutas i 
nämnden. 
 
Ansökan bedömdes komplett den 6 maj 2020. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 2 965 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen,  
att kommande bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och 
byggnadsnämnden, samt 
att ta ut en avgift om 2 965 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat) 

Upplysningar 
Beslutet om förhandsbesked baserats på de uppgifter som redovisats i 
ansökan och till denna bilagda handlingar. 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbilden och följa de 
riktlinjer som i översiktsplanen anges under "Bygga på berg" (se ovan). 
 
Med hänvisning till sluttningsförhållandet på platsen samt förutsättningar 
kring marknivåer för tillfartsväg och anslutning mot VA- ledningar skall 
bygglov innehålla en situationsplan baserad på nybyggnadskarta. 
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Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 2 965 kronor  
varav kostnad för underrättelse/kungörelse utgör 865 kronor.  
Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 142     BYGG.2020.1008  

Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus, BUAR 
1:26     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 6 maj 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus. Ansökan anger ett 
fritidshus i en våning utan inredd vind. Ansökan anger att avlopp och 
dricksvatten ska lösas gemensamt för denna och angränsande fastigheter.  
 
För platsen finns ett positivt förhandsbesked, för fyra fritidshus, beslutat 
2018. Beslutet har gått ut och aktuell ansöka avser förnyelse av 
förhandsbesked för en av de fyra fritidshusen. Det tidigare beslutet kan 
anses vara vägledande i ärendet. Lantmäteriförrättning med avstyckning av 
de fyra tomterna har skett efter att tidigare beslut om förhandsbesked 
fattades.  
 
Beredningsunderlag 
Tidigare beslut kring förhandsbesked: Miljö- och byggnadsnämndens 
protokoll 2018-08-28 § 163, ärende MBN.2017.776-334. Ansökan om 
förhandsbesked för fyra fritidshus Buar 1:4 

Bestämmelser 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. För området gäller även geografiska 
rekommendationer. Den aktuella platsen ligger inom vad som anges som 
den yttre kustzonen och områdets värden uttrycks här bland annat som 
kontrasten mellan bebyggelse och omgivande berg och allmänhetens 
tillgänglighet och möjligheter att uppleva och röra sig i området samt 
bebyggelsens skala och underordnade placering i landskapet. 
Rekommendationerna i översiktsplanen för den yttre kustzonen säger bland 
annat att det vid all förändring ska tas hänsyn till områdets värden. Nya 
enstaka hus för boende kan tillkomma som komplettering till befintlig 
bebyggelse, och ny byggnation ska då anpassas till landskapsbilden. 
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ÖP 2030 innehåller även tematiska rekommendationer för byggande på berg 
och rekommendationerna anger att bebyggelsen ska placeras så att de högsta 
klippartierna lämnas fria från bebyggelse. Bebyggelsen ska anpassas till 
platsen och landskapet, vilket innebär att berg- och hällmarkskaraktären ska 
bevaras i möjligaste mån och ingrepp i terrängen ska undvikas. Färgsättning 
och material ska anpassas till omgivningen. Bebyggelse på berg i Tanum 
innebär en ny placering i landskapet och därför kan byggnadens utformning 
vara samtida. 
 
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 §§. 

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

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Beslutsunderlag 
Beslut från miljöavdelningen om tillstånd för minireningsverk för toalett 
och BDT finns, daterat 2019-07-04. Anläggningen är färdigställd med 
anslutningspunkter för de fyra bostadshusen. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 12 juni. Inga grannsynpunkter har inkommit. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktning den 29 maj 2020. 
 
Förslaget berör ett område utmed ett bergskrön som karaktäriseras av svagt 
sluttande hällmark bevuxen med gles tallskog. Bygglovsavdelningen 
konstaterar att det sedan det tidigare beslutet kring förhandsbesked har 
skapats en tillfartsväg och en infrastruktur gällande vattenförsörjning och 
avlopp för de fyra nya bostadshusen.  
 
Åtgärden följer av vad som tidigare beslutats gällande förhandsbesked för 
fyra fritidshus på Buar 1:4. Bygglovsavdelningen gjorde inför det tidigare  
beslutet bedömningen att förslaget strider mot kraven gällande hushållning  
med  mark som finns angiven i både Miljöbalken och Plan- och bygglagen 
(PBL): Vidare framhålls i yttrandet  att förslaget inte är i linje med vad 
översiktsplanens anger som geografiska rekommendationer för Yttre 
kustzon och inte heller med vad översiktsplanen  anger gällande Bygga på 
berg. Bygglovsavdelningen vidhåller tidigare bedömning att förslaget strider 
mot vad som anges i gällande översiktsplan och vad som anges i 2 kapitlet § 
4-6 plan och bygglagen. Mot bakgrund av vad som skett på platsen sedan 
tidigare beslut bedöms platsen nu som ianspråktagen för det sökta 
ändamålet.  
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att en relativt låg 
byggnad i föreslaget terrängläge med en återhållsam färgsättning bör kunna 
tillåtas i det aktuella läget. Åtgärden kan därmed ses som förenlig med vad 
som anges i kommunens översiktsplan och kapitel 2 i plan- och bygglagen.   
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I tidigare beslut om förhandsbesked på platsen angav miljö och 
byggnadsnämnden i sitt beslut att kommande bygglov ska beslutas i 
nämnden. 
 
Ansökan bedömdes komplett 2020-05-06. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 2 965 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen,  
att kommande bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och 
byggnadsnämnden, samt 
att ta ut en avgift om 2 965 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  

Upplysningar 
Beslutet om förhandsbesked baserats på de uppgifter som redovisats i 
ansökan och till denna bilagda handlingar.   
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  

Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbilden och följa de 
riktlinjer som i översiktsplanen anges under "Bygga på berg" (se ovan). 
 
Med hänvisning till sluttningsförhållandet på platsen samt förutsättningar 
kring marknivåer för tillfartsväg och anslutning mot VA- ledningar skall 
bygglov innehålla en situationsplan baserad på nybyggnadskarta. 
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Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 2 965 kronor  
varav kostnad för underrättelse/kungörelse utgör 865 kronor.  
Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 143     BYGG.2020.1010  

Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus, BUAR 
1:27     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 6 maj 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus. Ansökan anger ett 
fritidshus i en våning utan inredd vind. Ansökan anger att avlopp och 
dricksvatten ska lösas gemensamt för denna och angränsande fastigheter.  
 
För platsen finns ett positivt förhandsbesked, för fyra fritidshus, beslutat 
2018. Beslutet har gått ut och aktuell ansöka avser förnyelse av 
förhandsbesked för en av de fyra fritidshusen. Det tidigare beslutet kan 
anses vara vägledande i ärendet. Lantmäteriförrättning med avstyckning av 
de fyra tomterna har skett efter att tidigare beslut om förhandsbesked 
fattades.  
 
Beredningsunderlag 
Tidigare beslut kring förhandsbesked: Miljö- och byggnadsnämndens 
protokoll 2018-08-28 §163, ärende MBN.2017.776-334. Ansökan om 
förhandsbesked för fyra fritidshus Buar 1:4 

Bestämmelser 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. För området gäller även geografiska 
rekommendationer. Den aktuella platsen ligger inom vad som anges som 
den yttre kustzonen och områdets värden uttrycks här bland annat som 
kontrasten mellan bebyggelse och omgivande berg och allmänhetens 
tillgänglighet och möjligheter att uppleva och röra sig i området samt 
bebyggelsens skala och underordnade placering i landskapet. 
Rekommendationerna i översiktsplanen för den yttre kustzonen säger bland 
annat att det vid all förändring ska tas hänsyn till områdets värden. Nya 
enstaka hus för boende kan tillkomma som komplettering till befintlig 
bebyggelse, och ny byggnation ska då anpassas till landskapsbilden. 
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ÖP 2030 innehåller även tematiska rekommendationer för byggande på berg 
och rekommendationerna anger att bebyggelsen ska placeras så att de högsta 
klippartierna lämnas fria från bebyggelse. Bebyggelsen ska anpassas till 
platsen och landskapet, vilket innebär att berg- och hällmarkskaraktären ska 
bevaras i möjligaste mån och ingrepp i terrängen ska undvikas. Färgsättning 
och material ska anpassas till omgivningen. Bebyggelse på berg i Tanum 
innebär en ny placering i landskapet och därför kan byggnadens utformning 
vara samtida. 
 
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 §§. 

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

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Beslutsunderlag 
Beslut från miljöavdelningen om tillstånd för minireningsverk för toalett 
och BDT finns, daterat 2019-07-04. Anläggningen är färdigställd med 
anslutningspunkter för de fyra bostadshusen. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 12 juni. Inga grannsynpunkter har inkommit. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktning den 29 maj 2020. 
 
Förslaget berör ett område utmed ett bergskrön som karaktäriseras av svagt 
sluttande hällmark bevuxen med gles tallskog. Bygglovsavdelningen 
konstaterar att det sedan det tidigare beslutet kring förhandsbesked har 
skapats en tillfartsväg och en infrastruktur gällande vattenförsörjning och 
avlopp för de fyra nya bostadshusen.  
 
Åtgärden följer av vad som tidigare beslutats gällande förhandsbesked för 
fyra fritidshus på Buar 1:4. Bygglovsavdelningen gjorde inför det tidigare  
beslutet bedömningen att förslaget strider mot kraven gällande hushållning  
med  mark som finns angiven i både Miljöbalken och Plan- och bygglagen 
(PBL): Vidare framhålls i yttrandet  att förslaget inte är i linje med vad 
översiktsplanens anger som geografiska rekommendationer för Yttre 
kustzon och inte heller med vad översiktsplanen  anger gällande Bygga på 
berg. Bygglovsavdelningen vidhåller tidigare bedömning att förslaget strider 
mot vad som anges i gällande översiktsplan och vad som anges i 2 kapitlet § 
4-6 plan och bygglagen. Mot bakgrund av vad som skett på platsen sedan 
tidigare beslut bedöms platsen nu som ianspråktagen för det sökta 
ändamålet.  
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att en relativt låg 
byggnad i föreslaget terrängläge med en återhållsam färgsättning bör kunna 
tillåtas i det aktuella läget. Åtgärden kan därmed ses som förenlig med vad 
som anges i kommunens översiktsplan och kapitel 2 i plan- och bygglagen.   
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I tidigare beslut om förhandsbesked på platsen angav miljö och 
byggnadsnämnden i sitt beslut att kommande bygglov ska beslutas i 
nämnden. 
 
Ansökan bedömdes komplett 2020-05-06. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 2 965 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen,  
att kommande bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och 
byggnadsnämnden, samt 
att ta ut en avgift om 2 965 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 

Upplysningar 
Beslutet om förhandsbesked baserats på de uppgifter som redovisats i 
ansökan och till denna bilagda handlingar. 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbilden och följa de 
riktlinjer som i översiktsplanen anges under "Bygga på berg" (se ovan). 
 
Med hänvisning till sluttningsförhållandet på platsen samt förutsättningar 
kring marknivåer för tillfartsväg och anslutning mot VA- ledningar skall 
bygglov innehålla en situationsplan baserad på nybyggnadskarta. 
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Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 2 965 kronor  
varav kostnad för underrättelse/kungörelse utgör 865 kronor.  
Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus, BUAR 
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Bakgrund 
Ansökan kom in den 6 maj 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus. Ansökan anger ett 
fritidshus i en våning utan inredd vind. Ansökan anger att avlopp och 
dricksvatten ska lösas gemensamt för denna och angränsande fastigheter.  
 
För platsen finns ett positivt förhandsbesked, för fyra fritidshus, beslutat 
2018. Beslutet har gått ut och aktuell ansöka avser förnyelse av 
förhandsbesked för en av de fyra fritidshusen. Det tidigare beslutet kan 
anses vara vägledande i ärendet. Lantmäteriförrättning med avstyckning av 
de fyra tomterna har skett efter att tidigare beslut om förhandsbesked 
fattades.  
 
Beredningsunderlag 
Tidigare beslut kring förhandsbesked: Miljö- och byggnadsnämndens 
protokoll 2018-08-28 § 163, ärende MBN.2017.776-334. Ansökan om 
förhandsbesked för fyra fritidshus Buar 1:4. 

Bestämmelser 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. För området gäller även geografiska 
rekommendationer. Den aktuella platsen ligger inom vad som anges som 
den yttre kustzonen och områdets värden uttrycks här bland annat som 
kontrasten mellan bebyggelse och omgivande berg och allmänhetens 
tillgänglighet och möjligheter att uppleva och röra sig i området samt 
bebyggelsens skala och underordnade placering i landskapet. 
Rekommendationerna i översiktsplanen för den yttre kustzonen säger bland 
annat att det vid all förändring ska tas hänsyn till områdets värden. Nya 
enstaka hus för boende kan tillkomma som komplettering till befintlig 
bebyggelse, och ny byggnation ska då anpassas till landskapsbilden. 
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ÖP 2030 innehåller även tematiska rekommendationer för byggande på berg 
och rekommendationerna anger att bebyggelsen ska placeras så att de högsta 
klippartierna lämnas fria från bebyggelse. Bebyggelsen ska anpassas till 
platsen och landskapet, vilket innebär att berg- och hällmarkskaraktären ska 
bevaras i möjligaste mån och ingrepp i terrängen ska undvikas. Färgsättning 
och material ska anpassas till omgivningen. Bebyggelse på berg i Tanum 
innebär en ny placering i landskapet och därför kan byggnadens utformning 
vara samtida. 
 
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 §§. 

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

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Beslutsunderlag 
Beslut från miljöavdelningen om tillstånd för minireningsverk för toalett 
och BDT finns, daterat 2019-07-04. Anläggningen är färdigställd med 
anslutningspunkter för de fyra bostadshusen. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 12 juni. Inga grannsynpunkter har inkommit. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktning den 29 maj 2020. 
 
Förslaget berör ett område utmed ett bergskrön som karaktäriseras av svagt 
sluttande hällmark bevuxen med gles tallskog. Bygglovsavdelningen 
konstaterar att det sedan det tidigare beslutet kring förhandsbesked har 
skapats en tillfartsväg och en infrastruktur gällande vattenförsörjning och 
avlopp för de fyra nya bostadshusen.  
 
Åtgärden följer av vad som tidigare beslutats gällande förhandsbesked för 
fyra fritidshus på Buar 1:4. Bygglovsavdelningen gjorde inför det tidigare  
beslutet bedömningen att förslaget strider mot kraven gällande hushållning  
med  mark som finns angiven i både Miljöbalken och Plan- och bygglagen 
(PBL): Vidare framhålls i yttrandet  att förslaget inte är i linje med vad 
översiktsplanens anger som geografiska rekommendationer för Yttre 
kustzon och inte heller med vad översiktsplanen  anger gällande Bygga på 
berg. Bygglovsavdelningen vidhåller tidigare bedömning att förslaget strider 
mot vad som anges i gällande översiktsplan och vad som anges i 2 kapitlet § 
4-6 plan och bygglagen. Mot bakgrund av vad som skett på platsen sedan 
tidigare beslut bedöms platsen nu som ianspråktagen för det sökta 
ändamålet.  
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att en relativt låg 
byggnad i föreslaget terrängläge med en återhållsam färgsättning bör kunna 
tillåtas i det aktuella läget. Åtgärden kan därmed ses som förenlig med vad 
som anges i kommunens översiktsplan och kapitel 2 i plan- och bygglagen.   
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I tidigare beslut om förhandsbesked på platsen angav miljö och 
byggnadsnämnden i sitt beslut att kommande bygglov ska beslutas i 
nämnden. 
 
Ansökan bedömdes komplett 2020-05-06. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 2 965 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan- och bygglagen,  
att kommande bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och 
byggnadsnämnden, samt 
att ta ut en avgift om 2 965 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 

Upplysningar 
Beslutet om förhandsbesked baserats på de uppgifter som redovisats i 
ansökan och till denna bilagda handlingar. 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbilden och följa de 
riktlinjer som i översiktsplanen anges under "Bygga på berg" (se ovan). 
 
Med hänvisning till sluttningsförhållandet på platsen samt förutsättningar 
kring marknivåer för tillfartsväg och anslutning mot VA- ledningar skall 
bygglov innehålla en situationsplan baserad på nybyggnadskarta. 
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Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 2 965 kronor  
varav kostnad för underrättelse/kungörelse utgör 865 kronor.  
Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 145     BYGG.2020.1381  

Ansökan om bygglov för ommålning av enbostadshus, 
GREBBESTAD 2:276     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 5 juni 2020 och bedömdes komplett från samma dag. 
 
Ansökan avser fasadändring, byte av fasadkulör från teglets originalkulör 
till vit kulör (omfärgning med vit silikatfärg). 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1931. Detaljplan anger inga 
bestämmelser kring val av fasadkulör och anger heller inga bestämmelser 
kring varsamhet. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 
 
Platsen där sökanden önskar uppföra byggnadsverket ingår i den 
kulturhistoriska bebyggelseinventeringen över Grebbestad, från 2012. I 
rapporten framgår att den aktuella byggnaden är uppförd 1967 samt att den i 
inventeringen erhållit kulturhistorisk värdeklass 2 i en bedömningsskala från 
1 till 3. För den aktuella byggnaden anges som värden att bevara husets 
volym, dess proportioner och allmänna utformning, det röda fasadteglet, 
fönstrens utformning, portar och dörrar. I motiveringen till bedömningen 
konstateras att huset är ett apart inslag i miljön men att eventuella 
förändringar ändå bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Den aktuella byggnaden ingår inte i någon av särskilt framhävda 
bebyggelsemiljöerna i den aktuella bebyggelseinventeringen. 

Lagstiftning 
Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
bland annat till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
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Enligt 9 kapitlet 2 § punkt 3a krävs bygglov för byggnad inom detaljplan 
bland annat för att ändring av byggnad genom byte av färg, fasadbeklädnad 
eller taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på 
annat sätt. Bestämmelsen ovan gäller enligt 9 kapitlet 5 § i normalt inte för 
en och tvåbostadshus om inte åtgärden innebär att bostadshuset eller 
området genom åtgärden väsentligt ändrar karaktär, 
 
Enligt 8 kapitlet §13 får inte byggnad, anläggning, bebyggelseområde, tomt 
eller plats som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt förvanskas. 
 
Enligt 8 kapitlet §17 ska bland annat ändring av en byggnad utföras varsamt 
så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden. 
 
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.  

Bedömning 
Åtgärden gäller omfärgning av ett bostadshus uppfört i en våning samt 
vinkelbyggt med fasad i rödbrunt tegel i Grebbestad. Fasadteglet är från 
tillverkningsprocessen färgmässigt melerat genom variation i teglet 
bränning eller genom annan del i teglets tillverkningsprocess. Byggnadens 
kulör är att anse som ett originalutförande från husets tillkomst år 1967 och 
husets färgsättning i mörkt tegel är ett tidstypiskt karaktärsdrag från samma 
tid. Byggnaden är en av ett fåtal byggnader med tegelfasad från samma tid i 
östra delen av Grebbestad. Det aktuella huset är det enda huset i mörkt tegel 
intill angränsande gator och mörkt tegel finns som närmast utmed andra 
sidan av samma kvarter. Byggnaden är försedd med ett vidbyggt garage i 
trä. Denna har tidigare vari målad i ljusblå kulör enligt 
bebyggelseinventeringen från 2012 men är idag målad vit. 
 
Åtgärden är som utgångspunkt lovpliktig (9 kap. 2 § första stycket 3 c plan- 
och bygglagen [2010:900], PBL). Ändringar av en byggnad ska utföras 
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden (8 kap. 17 § PBL).  
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Den sökta åtgärden innebär att nuvarande tegelfasad färgas om i vitt.   
Byggnaden i sig bedöms ha ett högt kulturhistoriskt egenvärde i den 
kulthistoriska bebyggelseinventeringen men bedöms samtidigt som en 
byggnad vars karaktär avviker från den gängse karaktären i området. 
Åtgärden bedöms här dock inte i större utsträckning påverka miljöns 
karaktär då ljusa fasader är klart dominerande i miljön.  
 
Den kulörförändring den aktuella ansökan avser bedöms här dock avsevärt 
påverka byggnadens karaktär.  
 
Åtgärden bedöms inte som förenlig med förvanskningsförbudet i 8 kapitlet 
13 § eller varsamhetskraven i 17§ i plan och bygglagen. 
 
Åtgärden strider inte mot bestämmelser i gällande detaljplan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 1 374 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen, 
att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen, 
att byggherren ansvarar för kontrollen enligt egen upprättad kontrollplan, 
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 2 813 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).   

Upplysningar 
Byggherren gör anmälningar och lämnar in handlingar enligt beslutad 
kontrollplan. 
 
Kontrollplanen anger byggherrens åtaganden enligt plan- och bygglagen  
10 kapitlet 5-8 §§. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
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Startbeskedet upphör att gälla samtidigt som beslutet om bygglov upphör att 
gälla. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 1 374 kronor  
Underrättelse/kungörelse 304 kronor 
Teknisk handläggning 1 135 kronor 
Avgift totalt 2 813 kronor 
  
  

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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MBN § 146     BYGG.2020.78  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus 
med verksamhetslokal, GREBBESTAD 26:7     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 14 januari 2020 och bedömdes komplett den 2 juni 
2020. 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus med 
verksamhetslokal i en del av bottenvåningen. 
 
På platsen finns idag ett äldre bostadshus med verksamhetslokal som ska 
rivas, rivningslov har lämnats i beslut 2020-01-21, § 18. 
 
Åtgärden omfattar cirka 153 m² byggnadsarea och cirka 310 m² bruttoarea. 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 1990-01-25.  
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Grebbestad, antagen av 
kommunfullmäktige 2006-02-06. Området betecknas som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Enligt rekommendation för detta område ska särskild 
hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena vid både ny- om- och tillbyggnad. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 
 
Platsen där sökanden önskar uppföra tvåbostadshuset ingår i den 
kulturhistoriska bebyggelseinventeringen över Grebbestad.  

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 
Räddningstjänsten har fått tillfälle att yttra sig och har ingen erinran, men 
meddelar att man vill delta i det tekniska samrådet inför startbesked. 
 
VA-avdelningen har fått tillfälle att yttra sig och har ingen erinran, men 
påminner om att dagvatten inte får kopplas till kommunens 
spillvattenledning. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig i ett nytt grannehörande med reviderade handlingar, sedan den 
del av byggnaden som gick ut över prickad mark åt söder tagits bort och 
ersatts av en utkragande byggnadsdel. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Ägare till fastigheterna Grebbestad 26:9 och 26:3 inkom med 
grannemedgivanden i det första grannehörandet. Då yttrade sig också mark- 
och exploateringsavdelningen mot utbyggnaden över prickad mark i söder. 

Bedömning 
Byggrätten på fastigheten är mycket specifik och ritad efter den byggnad 
som finns på platsen idag. För de äldre husen längs Nedre Långgatan har 
man i planbeskrivningen för området angett "skräddarsydda byggrätter". 
Tanken med sådana bestämmelser är att husen ska bevaras och att rivning 
inte ska vara lönsam. 
 
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på prickad mark som 
inte är avsedd att bebyggas. Avvikelsen gäller ett trapphus på norra 
långsidan in mot gården, som inskränker cirka 1 meter på prickad mark. 
 
Huskroppens form efterliknar mycket det hus som nu ska rivas. Huset har 
ett trapphus på samma plats, även detta har inskränkt något på den prickade 
marken. Byggrätten är snävt anpassad efter den byggnad i två delar som 
uppfördes på platsen 1880-1902. En anpassning av storleken på trapphuset 
för att möta det moderna byggandets krav på utformning och tillgänglighet 
bedöms som en rimlig åtgärd och nödvändigt för ett ändamålsenligt 
byggande. Åtgärden bedöms som en liten avvikelse enligt 9 kapitlet 31 b § 
plan- och bygglagen (PBL) och förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Fastigheten är belägen inom detaljplan och omfattas också av fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Grebbestad. Enligt rekommendationen i FÖP för 
detta område ska särskild hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena vid 
både ny-, om- och tillbyggnad. 
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Ansökan gäller ett tvåbostadshus i två våningar med verksamhetslokal i del 
av bottenvåningen. Byggnaden har till stor del en modern utformning men 
knyter an till de kulturhistoriska värdena och kopierar det tidigare huset 
bland annat genom fönsterfoder och träsniderier i gavelspetsarna.  
 
Bebyggelsemiljön söder och väster om aktuell fastighet är inte enhetlig, men 
den sökta byggnaden bedöms utgöra ett bra komplement till den befintliga 
äldre bebyggelsen närmast norr och öster om fastigheten.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Mattias Landgren, samt 
att ta ut en avgift om 52 252 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beredningsförslag 
Inget beredningsförslag. 
 
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 52 252 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
 
Beslutsmotivering: Åtgärden bedöms som en liten avvikelse enligt 9 kapitlet 
31 b § plan- och bygglagen (PBL) och förenlig med detaljplanens syfte. 
 
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. 
 

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. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 22 886 kronor 
Underrättelse/kungörelse 7 116 kronor 
Teknisk handläggning 22 250 kronor 
Avgift totalt 52 252 kronor 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar
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MBN § 147     BYGG.2020.1083  

Ansökan om bygglov för uppförande av padelbana på 
gammal tennisplan, BUAR 1:30     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 12 maj 2020 och bedömdes komplett den 9 juni 2020. 
 
Ansökan avser uppförande av en padelbana på en befintlig asfalterad yta 
som tidigare nyttjats som tennisplan. 
 
Åtgärden omfattar en padelbana med en plan spelyta om 11 x 21 meter, 
placerad på en sedan tidigare asfaltbelagd yta inhägnad med högt nätstaket 
och låsbar dörr. 
 
Platsens lämplighet för en bollspelplan har inte prövats tidigare, 
bygglovsansökan för att få uppföra en padelbana på platsen handläggs och 
utreds därför som en lokaliseringsprövning.  

Bestämmelser 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av padelbana utanför detaljplanerat 
område. Kommunens Översiktsplan 2030 anger följande värden och 
rekommendationer: Yttre kustzonen - "Vid all förändring ska hänsyn tas till 
områdets värden"... "Stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till 
landskapet. Inom sammanhängande oexploaterade områden ska en restriktiv 
hållning råda vad gäller ny bebyggelse för att bibehålla området som 
allmänt tillgängligt för det rörliga friluftslivet och värna dess karaktär. Ny 
bebyggelse tillåts endast i anslutning till befintlig bebyggelse och där 
allemansrättslig mark inte tas i anspråk. 
 
Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, så som 
vandringsleder, cykelleder, parkeringsplatser och servicebyggnader 
prioriteras och kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte påverkas 
negativt". 
 
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv och naturvård 
enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda 
hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv 
enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
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Lagstiftning 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Enligt 2 kapitlet 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 och avfallshantering,  
4. möjligheterna att förebygga bullerstörningar och  
5. risken för olyckor 
 
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,  
5. möjligheterna att hantera avfall,  
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
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. 
 
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 meddelar i sitt yttrande att bullerskärmande åtgärder bör 
vidtas redan i byggskedet, men har i övrigt inga synpunkter. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig. Ägare till fastigheten Buar 1:24 har inkommit med svar och har 
inget att erinra.  
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Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Padelbanan placeras på en redan ianspråktagen yta som under en längre tid 
(minst 15 år) har använts som privat tennisplan. Den är för tillfället inte i 
bruk. Tennisplanens placering har aldrig prövats. 
 
Åtgärden utförs i en skogbeklädd sluttning intill en befintlig grusväg, vid en 
korsning där vägen delas i två sträckningar. Närmaste bostadstomt är 
belägen cirka 60 meter sydväst om den tänkta padelbanan, bostadshuset på 
nämnda tomt ligger cirka 80 meter sydväst om banan. 
 
Det sökta användningsområdet för platsen; padelbana, bedöms 
överensstämma med den tidigare markanvändningen. Platsen är väl 
avgränsad av skog och berg och den asfalterade ytan är omgiven av dungar 
med ungbjörk och buskage.  
 
Möjlighet finns att parkera 3-4 bilar i anslutning till padelbanan. Padel 
spelas av maximalt 4 personer åt gången och trafiken till och i området 
bedöms därför inte påverkas i någon större utsträckning. Eventuella ljud 
från spelplanen bedöms dämpas av omgivande växtlighet och därför inte 
medföra någon olägenhet för angränsande fastigheter.  
 
Anläggningen upptar en begränsad markyta som redan idag är ianspråktagen 
och bedöms därmed inte försvåra allmänhetens möjlighet att röra sig i 
området. 
 
Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 
kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 
förutsättningar för att ge bygglov är uppfyllda.  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen, 
att godkänna att byggherren ansvarar för kontrollen, 
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 15 391 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen, 
att godkänna att byggherren ansvarar för kontrollen, 
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 15 391 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
 
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
 

Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben www.poit.se, 
samt att startbesked har lämnats av miljö- och byggnadsnämnden. 
Startbeskedet är skriftligt. 
 
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. 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 8 275 kronor 
Underrättelse/kungörelse 7 116 kronor 
Teknisk handläggning 0 kronor 
Avgift totalt 15 391 kronor 

 
 
 

http://www.poit.se/
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 148     BYGG.2020.937  

Ansökan om bygglov för utökning av befintlig 
ställplats för husbilar, HOGSLÄTT 1:34     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 28 april 2020 och bedömdes komplett den 8 maj 2020. 
 
Ansökan avser utökning av redan befintlig ställplats för husbilar på 
fastigheten angiven ovan. Ställplatsen avses utökas åt nordöst, som en 
förlängning av den yta som redan är etablerad för ställplatser. 
Befintlig anläggning beviljades bygglov D147, 2016-04-04.  
 
Åtgärden omfattar 20 nya ställplatser. 
 
För platsen fanns ett förhandsbesked beslutat 2015-03-24, § 67, avseende 
ställplatser för husbilar. Beslutet har gått ut, men kan anses vara vägledande 
i ärendet. 
 
Beredningsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2015-03-24 § 67 
Delegationsbeslut D147, 2016-03-31 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
  
Kommunens Översiktsplan 2030 betecknar platsen för ansökan som inre 
kustzon. Följande värden och rekommendationer anges:  
 
Värden: 
• Kontrasten mellan bebyggelse och omgivande obebyggda berg. 
• Det öppna odlingslandskapet. 
• Bebyggelsens skala och underordnade placering i landskapet, det vill 

säga i övergången mellan skog/berg och öppen mark. 
• Allmänhetens möjlighet att uppleva och röra sig i området via 

utsiktsplatser, stigar och vandringsleder. 
• Bestående natur- och kulturvärden. 

 
Rekommendationer: 
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden. 
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Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, såsom 
vandringsleder, cykelleder parkeringsplatser och servicebyggnader 
prioriteras och kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte påverkas negativt. 
 
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt 
miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda 
hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv 
enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
 
Platsen ligger delvis inom område som omfattas av Länsstyrelsen i Västra 
Götalands lövskogsinventering samt kommunens naturvårdsprogram där det 
har klass 3. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
åtgärder utanför ett område med detaljplan om det inte behövs planläggning 
enligt PBL 4 kapitlet 2 eller 3 § och om åtgärden uppfyller kraven i 
tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 

Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har i yttrande angett att befintlig avloppsanläggning 
bedöms vara dimensionerad för att kunna betjäna den utökade 
verksamheten. Tänkt anläggning bedöms inte heller medföra risk för 
påtaglig skada på områdets värden gällande lövskogsinventeringen på 
platsen. Miljöavdelningen har i övrigt ingen erinran på bygglovet. 
 
Räddningstjänsten har yttrat sig avseende bland annat krav på utformning av 
anläggningen och vägar, samt bärighet för räddningsfordon. 
 
Trafikverket har fått tillfälle att yttra sig men har ingen erinran på ansökan. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig men har inte inkommit med några synpunkter. 
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det.  
 
Bedömning 
Ansökan avser utökning av redan etablerad ställplats för husbilar. 
Utökningen bedöms väl anpassad till platsen med anpassning till naturens 
förutsättningar i den dalgång som utökningen avses placeras i. Utökningen 
av ställplatserna bedöms utgöra ett bra komplement till befintlig turism i 
området samt bidra till ökad tillgängligheten för friluftslivet. 
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Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 
kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 
förutsättningar är uppfyllda.  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 12 830 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 12 830 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
 
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
 

Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben www.poit.se, 
samt att startbesked har lämnats av miljö- och byggnadsnämnden. 
Startbeskedet är skriftligt. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. På det tekniska samrådet bedömer vi 
om det behövs arbetsplatsbesök. En kallelse till detta möte skickas separat. 
 
Åtgärden kräver anmälan till kommunens miljöavdelningen gällande 
dricksvattenförsörjning som omfattar en del av en kommersiell eller offentlig 
verksamhet. 
 
Yttrande från miljöavdelningen, trafikverket 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. 
 
 
 

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 6 865 kronor 
Underrättelse/kungörelse 2 575 kronor 
Teknisk handläggning 3 390 kronor 
Avgift totalt 12 830 kronor 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 149     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 § 150     ALL.2020.14  

Meddelanden 2020, bygglov, plan och kart    

 
 
Följande meddelanden föredrogs: 
 
1. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-03 § 139, internkontrollplan och 

uppföljning för nämnder 2020, ALL.2020.212 
 
2. Krisledningsnämndens beslut 2020-05-20 § 6, angående 

Personalförsörjningsplan Covid -19, ALL.2020.212 
 
3. Länsstyrelsens beslut 2020-05-19, avskriver ärendet från vidare 

handläggning, överklagandet återkallat, beslut om bygglov på 
fastigheten Fjällbacka 187:235, BYGG.2018.1310 

 
4. Länsstyrelsens beslut 2020-05-27, upphäver det överklagade beslutet 

och avslår ansökan om bygglov, i ärende beslut om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fjällbacka 123:5, 
BYGG.2019.2092 

 
5. Länsstyrelsens beslut 2020-05-29, upphäver det överklagade beslutet 

och avslår ansökan om bygglov, i ärende beslut om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fjällbacka 123:5, 
BYGG.2019.2092 

 
6. Länsstyrelsens beslut 2020-06-01, avslår överklagandet gällande beslut 

om byggsanktionsavgift, fastigheten Hamburgsund 3:229, 
BYGG.2019.2096 

 
7. Länsstyrelsen meddelande 2020-06-04, överklagandet har lämnats över 

till Mark- och miljödomstolen, gällande beslut om bygglov för 
fastigheten Fjällbacka 123:5, BYGG.2019.2092 

 
8. Länsstyrelsens beslut 2020-06-09, upphäver beslutet och visar ärendet 

åter till nämnden för fortsatt handläggning, gällande beslut om bygglov 
för uppförande av upplag på fastigheten Klev 1:21, BYGG.2018.2370 
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9. Länsstyrelsens beslut 2020-06-11, upphäver det överklagade beslutet 
och avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov, gällande tidsbegränsat 
bygglov för ställplatser för husbilar på fastigheten Ertseröd 1:7, 
BYGG.2020.100 

 
10. Mark- och miljödomstolens dom meddelad 2020-06-09, i saken inställd 

anläggningsåtgärd berörande Hamburgsund 2:2 med flera, 
PLAN.2019.1550 

 
11. Mark- och miljödomstolen, rättelse 2020-06-11, dom 2020-06-09, mål 

nr F 1318-20, Hamburgsund 2:2, PLAN.2019.1550 
 
12. Mark- och miljödomstolen meddelande 2020-06-11, laga kraft 2020-06-

08 dom 2020-05-18, mål nr: M 4856-19, i ärende beslut om avslag 
ansökan om strandskyddsdispens för sjöbodar på marksamfälligheten 
Krossekärr s:2, STR.2018.2351 

 
13. Mark- och miljödomstolens dom meddelad 2020-06-12, avslår 

överklagandet, gällande strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Skickeröd 1:4, STR.2018.2172 

 
14. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-05-13, 2020-05-28, Mål nr 

P 2950-20, ger inte prövningstillstånd, saken anläggande av 4 
parkeringsplatser på fastigheten Fåraby 1:5, BYGG.2018.2036 

 
15. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-06-01, meddelat 2020-06-

03, ger inte prövningstillstånd, i saken detaljplan för del av fastigheten 
Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 med flera, PLAN.2017.436 

 
16. Lagakraftbevis, detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 med 

flera, laga kraft 2020-06-03, PLAN.2017.436 
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MBN § 151     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 
• Provgropar vid anläggning av enskilt avlopp 
• Personalförsörjningsplan Covid -19 
• Budget 2021 
• BUN beslut - konsekvensbeskrivning utifrån avslag bygglov, Ängen 2  
• Planlistan 
• Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Fjällbacka 

verksamhetsområde, inför delegationsbeslut om granskning. 
• Detaljplan Oppen 3:4, busshållplats, smitväg, inför delegationsbeslut 

om samråd  
            
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-23     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 152     ALL.2020.17  

Information om domar och rättsfall 2020     
 
 

T.f. bygglovschef Andrea Johansson informerar om aktuella domar och 
rättsfall som berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-23     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 153     ALL.2020.10  

Folkhälsorådet    

 
Ingen information. 
 
 
 
 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-23     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 154     ALL.2020.625  

Förlängning av delegation till miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott    

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-03-24 § 79 om tillfällig 
delegation för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott till och med  
2020-07-31. 
 
Med anledning av den rådande situationen kopplad till Coronaspridningen 
behöver kommunen säkerställa att de politiska organen är beslutskraftiga 
även vid bortfall av ett större antal ledamöter. För att minska smittspridning 
kan även begränsningar i antalet människor som får träffas samtidigt 
komma att införas nationellt. 
 
Då läget i Sverige avseende osäkerheten med smittspridning samt att 
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten inte ändrats kvarstår 
nämndens behov av att kunna sammanträda och vara beslutsmässig. 
 
Beredningsförslag 
Ärendet har inte varit med på beredningen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att delegera samtliga ärenden till miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott förutom 
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 

- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av miljö- och byggnadsnämnden i dess helhet 
eller av fullmäktige har överklagats, 
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
miljö- och byggnadsnämnden, eller 
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras, 
att den delegationsordning som miljö- och byggnadsnämnden fastställt för 
miljö- och byggnadsnämndens verksamhet gäller i övrigt, samt 
att beslutet gäller tills vidare under förutsättningar att inga andra beslut 
fattas, dock längst till och med 31 december 2020.  
 
  



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-23     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 





Upprops- och voteringslista

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2020-06-23

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

Hans Schub M Ordförande X X
Karl-Erik Hansson C 1:e vice ordförande X X
Roger Friberg S 2:e vice ordförande X Ingrid A §§ 123-154
Claes G Hansson M Ledamot X Brigitta N §§ 123-154
Linda Hermansson C Ledamot X X
Lars Olrog C Ledamot X Magnus A §§ 123-154
Thure Zakariasson L Ledamot X Jan D §§ 
Jan Olsson L Ledamot X
Ronny Larsson S Ledamot X Deltog ej §§ 152-154 X
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X Ramona C §§ 123-130, 132-133, 137-144
Lars-Erik Borg SD Ledamot X X
Jan Danielsson M Ersättare X §§ 123-154 X
Birgitta Nilsson M Ersättare X §§ 123-154 X
Kent Andersson C Ersättare X
Magnus Aronsson C Ersättare X §§ 123-154 X
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X §§ 123-154 X
Ramona Cully S Ersättare X §§ 123-130, 132-133, 137-144 X
Niklas Klaving S Ersättare X
Rolf Trohne SD Ersättare X

Ärendenr 132 ÄrendenrNärvarande
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