TANUMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

PROTOKOLL
2011-08-23

ÄRENDEFÖRTECKNING:
Dnr

§§

Ärenden

212

Godkännande av föredragningslistan
Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande
ändring:
Utgående ärenden:
- Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt rivning av del
av komplementbyggnad, Wenche och Eirik Aakre, Oslo, Norge, Lilla
Anrås 8:15 Dnr 2007.1113-332
- Anmälan om att det på fastigheten finns för många byggnader, Lilla
Anrås 8:15 Dnr 2004.1423-339
- Ansökan om bygglov för parkeringsplats samt enkel ställplats för
husvagnar och husbilar, Leif Karlsson, Fjällbacka, Edsten 4:2
Tillkommande ärenden:
- Detaljplan för Grebbestad 2:116 och del av Grebbestad 26:3 m.fl.
- Bostadshus på Tanums-Rörvik 1:219
Folkhälsorådet
Ingen information
Planärenden

2011.0432-339

213

2009.1942-314

214

Detaljplan för Grebbestad 2:116 och del av Grebbestad 26:3 m.fl.
Mbn beslutar att godkänna samrådsredogörelsen

2011.1187-314

215

Detaljplan för Grebbestad 2:404 m.fl. (Systembolaget och Ica)
Mbn beslutar att alternativ för utformning av gångpassagen över
vändplanen inom Grebbestad 26:3 studeras i syfte att uppnå god
trafiksäkerhet samt att godkänna detaljplanen för utställning

2011.1187-314

216

Skrivelse från PeO Hedemyr angående detaljplan för Grebbestad 2:404
m.fl. (Systembolaget och ICA)
Mbn beslutar att kostnaden för miljö- och byggnadsnämndens hantering,
enligt punkten 7 i godkänt planavtal, sänks från 30 000 kronor till 15 000
kronor

2010.0688-806

217

Budget
Budgetuppföljning per den 30 juni 2011 för miljö- och byggnadsnämnden
Mbn beslutar att godkänna budgetuppföljning för juni 2011, att inte vidta
några åtgärder då nämndens prognos är bättre än budget, samt att
överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen.
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2011.1313-806

218

Budget 2012 för miljö- och byggnadsnämnden
Mbn beslutar att godkänna förslag till budget att följande nyckeltal och
mål skall vara särskilt prioriterade: inventering av enskilda avlopp
ärendebalans, ej avslutade bygglov att projekt till en kostnad av
1 500 000 kronor skall belasta det ackumulerade överskottet samt att
överlämna beslutet till kommunstyrelsen.

2011.1273-806

219

Internkontroll 2011
Mbn beslutar att nämndens egen kontroll består av att granska hemsidan,
att ansvarig för granskningen är förvaltningschefen, att överlämna
förslaget till kommunstyrelsen och kommunens revisorer, samt att
återrapportering ska ske på novembermötet.

2011.1433-801

220

2010.0588-830

221

2010.1950-821
2010.1951-821
2010.1952-821

222

2011.1690-812

223

2011.1691-812

224

Miljöärenden
Arbetsmiljöverkets inspektion rörande miljöhandläggares risker för hot
och våld vid myndighetsutövning
Miljöchef Martina Vestgård informerar.
Beviljade LONA-bidrag för naturvårdsprojekt
- Naturguide
- Inventering av Sandödla
- Förstudie avseende naturvårdsåtgärder vid Falkerödstjärnet
Information
Beviljade LOVA-bidrag
- Åtgärder rörande enskilda avloppsutsläpp inom Tannamskilens
avrinningsområde
- Åtgärder rörande enskilda avloppsutsläpp inom Anråsälvens
avrinningsområde
- Åtgärder rörande enskilda avloppsutsläpp inom samlad bebyggelse
och detaljplanelagda områden i Tanums kommun
- Tidigare beviljade LOVA-bidrag
Information
Reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Mbn beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om:
att anta bilagda förslag till taxa för miljö- och byggnadsnämndens
offentliga kontroll av livsmedel samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan ska vara 855
kr/timme + uppräkning inför 2012
Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Mbn beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om:
att anta bilagda förslag till taxa för miljö- och byggnadsnämndens
offentliga kontroll av foder och animaliska biprodukter
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan ska vara 855
kr/timme + uppräkning inför 2012
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2011.1693-800

225

2011.0714-801

226

2010.2026-805

227

2011.1110-822

228

Revidering av delegationsordningen för miljö- och byggnadsnämnden
Mbn beslutar att upphäva nämndens tidigare beslut 2010-08-24, § 225
Mbn beslutar med stöd av 6 kap 33 § kommunallagen, gällande
nämndens verksamhet undantaget nya PBL:
att uppdra beslutanderätten i nedanstående ärenden till där angivna
delegater, att med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen uppdra åt
ordföranden eller vid förfall för denne vice ordföranden, att på nämndens
vägnar överklaga beslut av annan myndighet eller av förvaltningsdomstol
eller att fatta beslut i annat ärende som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas, att enligt miljöbalken och livsmedelslagen
besluta om förelägganden och förbud med vite eller förordna om rättelse
på den ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet
överklagas, att ansöka om verkställighet eller särskild handräckning
enligt 26 kap. 17 § miljöbalken samt att med stöd av 6 kap 37 §
kommunallagen överlåta åt förvaltningschefen rätt att i sin tur
vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd (vidaredelegation i ett
led). Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation skall anmälas till
förvaltningschefen. Beslut av delegat skall anmälas till miljö- och
byggnadsnämnden.Av miljö- och byggnadsnämnden delegerad
beslutanderätt får ej utövas i ärende som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
Ärende som delegerats, får av delegaten om ärendets beskaffenhet kan
anses påkalla detta, överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för
avgörande. Nämnden är i sådant fall skyldig att besluta i ärendet.
Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan
Tanums kommun och Karlsborgs kommun
Mbn beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bilagda avtal
om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan Tanums
kommun och Karlsborgs kommun att föreslå kommunfullmäktige att
delegera till miljö- och byggnadsnämnden rätten att göra erforderliga
ändringar i avtalet.
Verksamhetsplan för miljöavdelningen 2011, halvårsuppföljning
Analys:
Jämfört med verksamhetsplanen så kommer tidsåtgången för hälsoskydd
under 2011 sannolikt att bli större än planerat. Vidare finns risk att
arbetet med handlingsplan för enskilda avlopp inom samlad bebyggelse
och utredning av alternativa kretsloppslösningar inte kommer att nå så
långt som planerat. Detta beroende på att berörda handläggare också är
hårt belastade av andra arbetsuppgifter och att olika handläggare inte är
automatiskt utbytbara för olika arbetsuppgifter.
Anmälan om störande musikljud på Grebbestadsbryggan
Miljöchef Martina Vestgård informerar.
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2007.1109-824

229

2009.0938-821

230

2011.1452-827

231

Överklagande av Länsstyrelsens beslut 505-72502-2009 angående
efterbehandling av förorenad mark på Tanumshede 2:17
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vidhålla överklagandet av
Länsstyrelsens beslut, 2011-07-08, dnr 505-72502-2009, samt att med
yttrande utveckla sin talan i ärendet
Yttrande över överklagande av Länsstyrelsens beslut angående ansökan
om avloppsanläggning på Vassbotten 1:22
Mbn beslutar att överlämna yttrande till mark- och miljödomstolen
Remiss från Länsstyrelsen angående utökat och förlängt tillstånd för
bergtäktsverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken på Könnestorp 1:8
Mbn beslutar att överlämna yttrande till Länsstyrelsen.
Administration/Miljöavdelningen
Delegationsbeslut
Mbn beslutar att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna

232
233

Meddelanden
Meddelanden föredrogs
Bygglovärenden

2011.1809-339

234

2011.1118-334

235

2010.0501-332

236

2011.1632-341

237

Samråd angående ansökan om fastighetsreglering berörande
Hamburgsund 2:139-141 och S:17
Mbn beslutar att ej erinra mot ansökan om fastighetsreglering

2011.0865-334

238

Ansökan om förhandsbesked för fritidshus, Björn Kristianslund,
Skjeberg, Norge, Löska 1:6
Återremiss

2011.1162-334

239

Ansökan om förhandsbesked för tre bostadshus, Göran Edvardsson,
Grebbestad, Svenneby-Gullov 1:5
Återremiss

2011.1159-334

240

Ansökan om förhandsbesked för fem bostadshus, Inger Gustavsson,
Mölndal, Långeby 2:19
Avslag

Byggfelsförsäkring för självbyggare
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att upphäva det generella kravet
på byggfelsförsäkring för självbyggare i ärenden om bygglov inkomma
före den 2 maj 2011.
Förhandsbesked för fritidshus, Margareta Haukrogh, Bullaren,
Västra Korungeröd 1:4
Pos. förhandsbesked
Överklagan av Länsstyrelsens beslut angående bygglov för tillbyggnad på
Resö 3:58
Mbn återkallar överklagandet
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2009.1565-332

241

2000.1339-332

242

2007.1300-339

243

2007.1335-332

244

2011.1085-332

245

2011.1133-332

246

2011.1348-321

247

2011.1049-332

248

2009.1855-333
2005.1026-332

249

2009.0377-332

250

Ansökan om bygglov för bastu, Sjölén & Hansson Arkitekter,
Anna-Karin Sjölén, Hunnebostrand, Kanebo 1:6
Mbn beslutar att delegera till byggnadsinspektören att lämna bygglov.
Ansökan om bygglov för uppförande av plank, Else och Stig Sanne,
Kullavik, Hamburgsund 23:1
Mbn beslutar att avskriva ärendet samt att meddela
inskrivningsmyndigheten att föreläggandet efterföljts.
Anmälan från Lars-Erik Abrahamsen, Hamburgsund, om att del av tomt
är ovårdad, buskar och träd skymmer utsikt, Hamburgsund 13:3
Byggnadsinspektör Kjell Björk informerade.
Ansökan om bygglov för 14 sjöbodsförråd, Jan Olsson, Hamburgsund,
Hamburgsund 2:2
Mbn beslutar att avskriva ärendet. På grund av jäv deltog ej Jan Olsson
(Fp) och Roger Friberg (S) i handläggningen av detta ärende.
Ansökan om bygglov för toaletter, sjöbodsförråd, bryggor och
parkeringsplatser, Jan Olsson, Hamburgsund, Hamburgsund 2:2
Byggnadsinspektör Kjell Björk informerar.
På grund av jäv deltog ej Jan Olsson (Fp) och Roger Friberg (S) i
handläggningen av detta ärende.
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbodsförråd,
ersättningsbyggnad för befintlig, Knut Arne Brevig, Halden, Norge
Resö 3:18
Mbn beslutar att lämna bygglov för förrådsbyggnad enligt ansökan.
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av sjöbodsförråd,
ersättningsbyggnad för befintlig byggnad, Knut Arne Brevig, Halden,
Norge, Resö 3:18
Mbn beslutar att lämna strandskyddsdispens för förrådsbyggnad enligt
ansökan.
Ansökan om bygglov för bostadshus och garage, Fredrik Bolund och
Karin Salén, Grebbestad, Tanums-Kleva 1:9
Bygglov lämnat
Angående skrivelse med ifrågasättande av bygglov för tvåbostadshus på
Kuseröd 1:139 och 1:140 samt anmärkning mot utfärdandet av slutbevis
för flyttning av bostadshus på Kuseröd 1:113
Mbn beslutar att lämna förklaring som sitt svar med anledning Karin
Åkerbergs besvärsskrivelse.
Föreläggande från Vänersborgs Tingsrätt 2011-06-01, om yttrande
angående beviljat bygglov för sju förrådsbyggnader på Resö 12:1
Mål.nr P 2153-11 R2
Mbn beslutar att vidhålla lämnat bygglov att lämna detta yttrande till
mark- och miljödomstolen samt att inte ha något ytterligare att tillägga i
ärendet.
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2009.0377-332

251

2002.0425-339

252

Föreläggande från Vänersborgs Tingsrätt 2011-06-10, om yttrande
angående beviljat bygglov för sju förrådsbyggnader på Resö 12:1
Mål.nr P 1889-11 R2
Mbn beslutar att vidhålla lämnat bygglov att lämna detta yttrande till
mark- och miljödomstolen samt att inte ha något ytterligare att tillägga i
ärendet.
Sjöbod på Tanums-Åseröd 1:30

2011.0458-332

253

2003.1350-332

254

Marklov för utfyllnad och upplag inom detaljplan för del av
Tanums-Ejgde 2:4 och Vik s:1 m.fl.
Byggnadsinspektör Arne Berg informerar.
Bostadshus på Tanums-Rörvik 1:219
Administration/Plan- och byggavdelningen

2011.0286-339

255
256

Delegationsbeslut
Mbn beslutar att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna
Meddelanden
Meddelanden föredrogs

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

TANUMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

PROTOKOLL
2011-08-23

Plats och tid

Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede,
klockan 8:30-12:00, 13:00-16:30 = 7,0 timmar

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Peo Johansson, samhällsbyggnadschef, § 212-256
Ulrika Olsson, ekonom, § 212-219
Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef, § 212-219, 231, 234-252
Moa Leidzén, § 212-216
Martina Vestgård, miljöchef, § 212-233
Ingvar Olofsson, kommunbiolog, § 212-220, 231
Christina Lörnemark, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 228-229
Andreas Roos, miljöstrateg, § 229-230
Kjell Björk, byggnadsinspektör, § 241-245
Arne Berg, byggnadsinspektör, § 248-254
Ingvor Norr, sekreterare § 212-220
Lil Hermansson, sekreterare, § 221-256

Utses att justera

Linda Novén
Paragrafer

Underskrifter

212 - 256

Sekreterare................................................................................................

Ingvor Norr
Lil Hermansson
(§ 212-220)
(§ 221-256)
Ordförande................................................................................................
Rolf Hermansson
Justerare..............................................................................................

Linda Novén
__________________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdag

2011-08-23

Anslaget uppsatt

2011-09-05

Anslaget nedtages

2011-09-27

Protokollet förvaras på Plan- och byggavdelningen, Kommunhuset, Tanumshede
Underskrift

..................................................................................................................................
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NÄRVAROFÖRTECKNING:
NAMN

Närvaro Omröstningar

ORDINARIE:
Rolf Hermansson

(C)

X

Magnus Aronsson

(C)

X

Lars Olrog

(C)

Anders JohanssonFogelmark(M)

X

Birgitta Nilsson

(M)

X

Allan Strandberg

(M)

X

Thure Zakariasson
Jan Olsson

(FP)
(FP)
1)

X
X

Roger Friberg

(S)
2)

Ingrid Almqvist
Ellinor Elnadotter

X
Tjg

(C)

Kajsa Mattsson

(C)

Linda Hermansson

(C)

X

Eva Granholm

(M)

X

Jan Danielsson

(M)

X

Per Karlsson

(M)

Lotta Hansson

(FP)

Lisbeth A Johansson

(S)

Linda Novén

(MVT)

1) Ej närv § 244-245 p.g.a jäv

Ja Nej Avst

Ja Nej Avst

Ej
tjg

Roger Andreasson

(S)

Ja Nej Avst

X

(MVT)

Mikael Westlund

§

§ 212-243,
246-256

X

(KD)

§

§ 212-243,
246-256

(S)

Kjell-Erik Odelius

§

X

X
X
2) Ej närv § 244-245 p.g.a jäv
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