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

Mats Ove Svensson, t.f. förvaltningschef, § 302-337 
Christina Lörnemark, miljöchef, § 302-316, 320-321  
Moa Leidzén, planchef, § 302-320, 333-335 
Evelina Tollesson, planarkitekt, § 317-318 
Helalia Zamir, planarkitekt, § 319 
Mia Simonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 315 
Sylvia Schönbeck, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 335 
Lisa Malmgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 335 
Per Heydorn, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 302-320 
Lars Rydbom, bygglovhandläggare, § 316, 322-329 
Linda Ljungquvist, bygglovhandläggare, § 331 
Mathilda Gustafsson, bygglovshandläggare, § 330 
Claudia von der Mülbe, bygglovhandläggare, § 332 
Susanne Holmström, xx, § 335 
Ulrika Olsson, ekonom, § 302-305 
Gunilla Ulfstad, HR-specialist, § 302-305 
Joel Andersson, praktikant, § 302-320 
Malin Falk, praktikant, § 322-332 
Lis Källström, nämndsekreterare 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Tid:     Tisdagen den 3 december 2019, kl 08.30 

Plats:   Tjurpannan      

Ordförande:  Hans Schub  
 

    §§ Ärendebeskrivning   
MBN § 302 Godkännande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända 
föredragningslistan med följande ändringar: 
Utgående ärenden  
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av 
verksamhetsbyggnad, samt bygglov för parkeringar, Hamburgsund 17:21. 
 

 

 

MBN § 303 Folkhälsorådet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

 

MBN § 304 Budgetuppföljning per 31 oktober 2019 för miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fortsätta följa den ekonomiska 
utvecklingen vid varje nämndsammanträde samt föra en kontinuerlig dialog med 
förvaltningen om att ständigt förbättra verksamheten, samt att tacka för 
informationen. 
 

 

MBN § 305 Uppföljning av sjukfrånvaro 2019 för miljö- och byggnadsförvaltningen 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

 

MBN § 306 Internkontroll 2019 inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den förevisade interna 
kontrollen, samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 
 

 

MBN § 307 Omorganisation av kommunens kart- och mätverksamhet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att kart- och mätverksamheten 
organisatorisk tillhör planavdelningen, att planavdelningen från och med 1 januari 
2020 heter plan- och kartavdelningen, samt att nämnden förutsätter att 
motsvarande 2019 års budgetram för verksamheten förs över till miljö- och 
byggnadsnämnden. 
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MBN § 308 Revidering av informationshanteringsplanen för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta den reviderade 
informationshanteringsplanen för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområde, och att den gäller från och med 2020-01-01, att den framtagna 
informationshanteringsplanen ersätter tidigare gällande informations-
hanteringsplan antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-30 § 215, samt 
att de delar av beslutet fattat 2018-10-30, § 215 som gäller gallringsfrist och att 
digitala handlingar ska betraktas som original även gällande handlingar och 
information  inkomna från och med diarienummer 2011/0001 och fram till  
2018-11-01, fortsatt ska gälla. 
 

 

MBN § 309 Revidering av delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tidigare antagna delegationsordningar 
ersätts av ny förevisad delegationsordning, att gälla från och med 1 januari 2020, 
samt att delegationsordningen ska ses över och vid behov uppdateras en gång per 
år.  
 

 

MBN § 310 Behovsutredning för miljöavdelningen 2020 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta behovsutredningen för tillsyn, 
prövning och kontroll för åren 2020-2022 inom miljöbalken, livsmedels-
lagstiftningen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen och strålskyddslagen. 
 

 

MBN § 311 Indexuppräkning av taxa för fysisk planering inför 2020 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att timtaxan för handläggare ska vara  
940 kronor per timme från och med 2020-01-01 för planarbete som tecknat 
planavtal eller beställts före 2019-03-01, att timtaxan för handläggare ska vara 
960 kronor per timme från och med 2020-01-01 för planarbete som tecknat 
planavtal eller beställts efter 2019-03-01, samt att timtaxan för administratör inom 
fysisk planering ska vara 755 kronor per timme från och med 2020-01-01. 
 

 

MBN § 312 Indexuppräkning av timtaxa för bygglovsavdelningen inför 2020 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att timtaxan för handläggare ska vara  
940 kronor per timme från och med 2020-01-01, samt att timtaxan för 
administratör inom bygglovsavdelningen ska vara 755 kronor per timme från och 
med 2020-01-01. 
 

 

MBN § 313 Indexuppräkning av taxa för livsmedelskontroll inför 2020 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att taxan för livsmedelskontroll höjs till 
1055 kronor per timme med motsvarande höjning på fasta avgifter, från och med 
2020-01-01. 
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MBN § 314 Indexuppräkning av taxa för kontroll av foder och animaliska biprodukter inför 
2020 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att taxan för kontroll av foder och 
animaliska biprodukter höjs till 1055 kronor per timme med motsvarande höjning 
på fasta avgifter, från och med 2020-01-01. 
 

 

MBN § 315 Miljöpris 2019 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte dela ut miljöpris eller miljödiplom 
för 2019. 
 

 

MBN § 316 Byggnadspris 2019 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tilldela 2019 års byggnadspris till 
Gunnar och Linda Ljunggren, Älgeland Bullaren, för upprustning och 
iståndsättning av sitt bostadshus och gårdsmiljö samt deras engagerade verksamhet 
för byggnadsvård inom Tanums kommun med omnejd. 
 

 

MBN § 317 Detaljplan för Tanumshede 1:120-1:124 med flera, Bergsvägen, Rylandsvägen 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att planförslaget inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan, att godkänna förevisad samrådsredogörelse, samt  
att godkänna förevisat planförslag för granskning. 
 

 

MBN § 318 Detaljplan för del av Oppen 3:4 med flera, busshållplats, smitväg 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att starta arbetet med att upprätta ny 
detaljplan för del av Oppen 3:4 med flera. 
 

 

MBN § 319 Detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, 175:7 med flera, Lunnemyren 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till planchefen att godkänna 
programhandlingarna för programsamråd. 
 

 

MBN § 320 Anmälan av delegationsbeslut 2019, miljö 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad 
redovisning till handlingarna. 
 

 

MBN § 321 Meddelanden 2019, miljö 
Meddelanden förevisades. 
 

 

MBN § 322 Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked med 
stöd av 2 kapitlet 6§ plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 323 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för ett 
bostadshus med stöd av 2 kapitlet 4,6 §§ plan- och bygglagen. 
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MBN § 324 Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för två enbostadshus med komplementbyggnader 
med stöd av 9 kapitlet 17 § plan-och bygglagen. 
 

 

MBN § 325 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § i plan- och bygglagen, med motiveringen 
att åtgärden inte står i strid med vad som framhålls i kommunens översiktsplan 
avseende ”Bygga på berg” samt att tillfartsvägens längd och sträckning kan anses 
skälig. 
 

 

MBN § 326 Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
fritidshus samt ett enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § i plan- och bygglagen, 
med motiveringen att åtgärden att uppföra ett enbostadshus bedöms inte riskera de 
skyddsvärda biotoper som finns i stråket av skog på platsen för byggnationen. 
 

 

MBN § 327 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § i plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 328 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § i plan- och bygglagen, med motiveringen 
att marken i tillräckliga delar har de kvaliteter som behövs för att uppfylla nämnda 
kapitel och paragraf i plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 329 Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
fritidshus med stöd av 9 kapitlet 17§ plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 330 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för kommunicering 
med sökande gällande byggnadshöjden. 
 

 

MBN § 331 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 332 Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för lager och hantverk 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § 
plan- och bygglagen.   
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MBN § 333 Anmälan av delegationsbeslut 2019, plan och bygg 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad 
redovisning till handlingarna. 
 

 

MBN § 334 Meddelanden 2019, plan- och bygg 
Meddelanden förevisades. 
 

 

MBN § 335 Information och uppföljning 2019 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

 

MBN § 336 Information om domar och rättsfall 2019 
Ingen information. 
 

 

MBN § 337 Information om VA-styrgruppens arbete 2019 
Ingen information. 

 

 



Upprops- och voteringslista

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2019-12-03

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

Hans Schub M Ordförande X X Karl-Erik Hansson § 328* X
Karl-Erik Hansson C 1:e vice ordförande X X § 328, Kent Andersson § 302-320
Roger Friberg S 2:e vice ordförande X X
Claes G Hansson M Ledamot X X
Linda Hermansson C Ledamot X X
Lars Olrog C Ledamot X X
Thure Zakariasson L Ledamot X X
Jan Olsson L Ledamot X Birgitta Nilsson § 302-337
Ronny Larsson S Ledamot X X Ingrid Almqvist § 316*, 321-337 X
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X X
Lars-Erik Borg SD Ledamot X X
Anders J Fogelmark M Ersättare X
Birgitta Nilsson M Ersättare X § 302-337 X
Kent Andersson C Ersättare X § 302-320 X
Magnus Aronsson C Ersättare X
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X § 316, 321-337
Ramona Cully S Ersättare X
Niklas Klaving S Ersättare X
Rolf Trohne SD Ersättare X
*Ej närvarande på grund av jäv

§ 315 ÄrendenrNärvarande
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