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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

Övriga närvarande

Ersättare

Övriga deltagare

Justerandes signatur

Bengt Simonsson Fröjd (S)
Leif Andersson (S), §§ 1-12, 14-42
Sture Fredriksson (L), §§ 1-21, 23-42
Mikael Johansson (MP), §§ 1-34, 41-42
Lars-Erik Kristiansen (M), §§ 1-13, 15-42
Kerstin Eriksson (V)
Ulf Johansson (SD), §§ 1-21, 23-42
Jan Dahlhielm (KD), §§ 1-21, 23-42
Michael Olsson, förvaltningschef
Carina Dalenius, controller,§§ 1-7, 41-42
Marita Lindhav, administrativ chef, §§ 6-7, 12
Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 13-14
Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 15-17, 24-32
Elin Solvang, plan- och byggchef, §§ 1-7, 12, 17-32, 41-42
Pär Höjman, planeringsarkitekt, §§ 18-22
Anna Wallblom, miljöplanerare, §§ 19-22
Cecilia Lindsten, planeringsarkitekt, §§ 18-22
Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten, §§ 4-10, 12, 20-40
Peter Buse, bygglovshandläggare, §§ 12, 23-38
Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare, §§ 12, 23-38
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2019-18

MBN § 1

Ändring av föredragningslistan

Miljö- och byggnämndens beslut

att ärende nr 2 – Kort rapport från respektive avdelning och ärende nr 14 –
Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) – information utgår.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Peter Sövig föreslår att ärende nr 2 – Kort rapport från respektive
avdelning och ärende nr 14 – Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) – information
utgår.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2017-1085

MBN § 2

Ekonomiskt utfall - information

Sammanfattning av ärendet
Controller Carina Dalenius redogör för det ekonomiska utfallet per den
31 december 2018 enligt ekonomisk rapport.
Ordförande Peter Sövig (S) tackar för informationen.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2018-449

MBN § 3

Intern kontroll 2018

Miljö- och byggnämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd och styrelse ska enligt reglementet för intern kontroll, årligen
anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen
följs upp årligen.
Den samlade bedömningen utifrån 2018-års uppföljning är att nämndens
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende intern
kontroll.
Två av de fyra granskningsområdena kommer dock att överföras till intern
kontrollplanen för år 2019 då genomförda kontroller visar att rutiner behöver
förbättras. De områden som kommer att överföras är risken för oegentligheter vid
myndighetsutövning och upphandling och inköp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-03
Rapport 2018: Uppföljning av intern kontroll 2019-01-03

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2018-1383

MBN § 4

Internbudget 2019

Miljö- och byggnämndens beslut

att anta internbudget för 2019, daterad 2019-01-03.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 (KF §41, Dnr: KS/2018-0205) om mål
och budget för 2019. Beslutet följer av budgetberedningen som genomförts under
2018. Miljö- och byggnämnden tilldelades en ram på 31,7 mnkr kronor. Utifrån av
fullmäktige beslutad budgetram har miljö- och byggförvaltningen tagit fram
förslag till internbudget för miljö- och byggnämndens verksamheter.
De effektiviseringar som beslutades i samband med att miljö- och byggnämnden
antog förslag till Mål och budget 2019 samt plan 2020-2022 (Dnr MBN 2018-1383
§142) har arbetats in i nämndens internbudget.
Internbudget 2019 skiljer sig från internbudget 2018 i följande delar:
•

Nämnden har som helhet fått en minskad ram med 2,7 mnkr.

•

Nämnden har även fått ett ramtillskott för den att täcka de lokalkostnader
som fördelats till nämnden om 2,4 mnkr.

•

Den administrativa avdelningen har fått en ökad ram till följd av en
utökad tjänst om 50 %, samt lokalkostnader för de lokaler förvaltningen
nyttjar i stadshuset.

•

Plan, granskning och mätning har fått en minskad ram då tjänsten som
stadsarkitekt ej har återbesatts. En överföring har även gjorts av 200 tkr
till byggavdelningen.

•

Miljö och hälsoskyddsavdelningen har fått en minskad ram om 756 tkr.
Effektiviseringen väntas göras genom en ökad debiteringsgrad.

•

Räddningstjänsten har fått en minskad ram om 696 tkr. Effektivisering
kommer att ske genom en minskad tjänst dagtid samt en ökad
debiteringsgrad.

•

Byggavdelningen har fått en minskad ram med 905 tkr. Avdelningen har
fått en minskad ram för tjänsten som stadsarkitekt som ej kommer att
återbesättas och kommer även att dra ner på en tjänst som
bygglovshandläggare till följd av en vikande trend när det gäller
bygglovsansökningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-03
Förslag till miljö- och byggnämndens internbudget, daterad 2019-01-03

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att anta internbudget för 2019, daterad 2019-01-03.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2019-2

MBN § 5

Internkontrollplan 2019

Miljö- och byggnämndens beslut

att anta internkontrollplan 2019 enligt förslag daterat 2019-01-03.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd och styrelse ska enligt reglementet för intern kontroll årligen anta en
plan för uppföljning av den interna kontrollen. I planen ska framgå:
•
•
•
•

Vad som skall granskas under året.
Vem som är ansvarig för granskningen.
När granskningen skall rapporteras till nämnden.
Genomförd riskanalys.

Syftet med uppföljningen är att säkerställa att nämnder och styrelser
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Den skall med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
•
•
•

En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer och instruktioner
etc.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan 2019. Planen
omfattar sju kontrollmoment. Kontrollerna är utvalda med bakgrund av bifogad
riskanalys.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-03
Förslag - miljö- och byggnämndens internkontrollplan 2019, 2019-01-03

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att anta internkontrollplan 2019 enligt förslag daterat 2019-01-03.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2018-1383

MBN § 6

Överföring av investeringsmedel

Miljö- och byggnämndens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att överföra 1 300 000 kronor av 2018 års
beviljade investeringsmedel till 2019 års budget.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden gör en begäran om att flytta över investeringsmedel för
inköp av en ny släckutrustning till Koster om 1 300 000 kr, då pågående
upphandling och inköp inte har slutförts under år 2018.
Skummet som används i den släckutrustning som används idag innehåller
miljöfarliga ämnen och ett utbyte bör därför ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-16

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att föreslå kommunfullmäktige att överföra 1 300 000 kronor av 2018 års
beviljade investeringsmedel till 2019 års budget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2019-12

MBN § 7

Miljö- och byggförvaltningens verksamhetsplan 2019

Miljö- och byggnämndens beslut

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till övergripande verksamhetsplan för 2019.
Verksamhetsplanen har tagits fram utifrån budget 2019. Förvaltningens aktiviteter
utgår från Miljö- och byggnämndens uppdrag som finns beskrivet i gällande
reglemente. Uppdraget är komplext och innebär ett stort antal aktiviteter som
svarar mot gällande lagstiftning och medborgarnas behov. Aktiviteterna har
utgångspunkt i nämndens mål för verksamheten. All verksamhet och alla
aktiviteter ska bedrivas med fokus på medborgarens behov, hög rättssäkerhet och
med högsta möjliga servicenivå.
Varje avdelning tar fram egna verksamhetsspecifika åtaganden samt aktiviteter
som svarar mot de områden som avdelningen ansvarar för. Dessa
verksamhetsspecifika åtaganden och aktiviteter återfinns i respektive avdelning
aktivitetsplan.
Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer vi att den dagliga verksamheten
utförs med god kvalitet och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2019.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Michael Olsson
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2019-5

MBN § 8

Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och
byggnämndens arbetsutskott

Miljö- och byggnämndens beslut

att utse följande ledamöter och ersättare för perioden 2019-2022:
Ledamöter
Peter Sövig (S)
Lars-Åke Karlgren (V)
Dag Wersén (M)

Ersättare
Lena Sundberg (S)
Kerstin Eriksson (V)
Morgan Gutke (C)

att utse Peter Sövig (S) till ordförande
att utse Lars-Åke Karlgren (V) till 1:e vice ordförande
att utse Dag Wersén (M) till 2:e vice ordförande

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har att utse tre ledamöter och tre ersättare i Miljö- och
byggnämndens arbetsutskott för perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till

Peter Sövig
Lars-Åke Karlgren
Dag Wersén
Lena Sundberg
Kerstin Eriksson
Morgan Gutke
Kommunstyrelsen
HR-avdelningen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2019-5

MBN § 9

Val av ledamot och ersättare i Kommunala
handikapp- och pensionärsrådet

Miljö- och byggnämndens beslut

utse Ulf Johansson (SD) till ledamot i Kommunala handikapp- och pensionärsrådet
med Morgan Gutke (C) som ersättare för perioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har att utse en ledamot och ersättare i Kommunala
handikapp- och pensionärsrådet för perioden 2019-2022.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Peter Sövig (S) föreslår att Sven Nilsson (SD) utses till ledamot i
Kommunala handikapp- och pensionsrådet med Morgan Gutke (C) som ersättare
enligt Valberedningens förslag.
Sven Nilsson (SD) föreslår att Ulf Johansson (SD) utses till ledamot.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Ulf Johansson (SD)
utses till ledamot med Morgan Gutke (C) som ersättare.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Ulf Johansson
Morgan Gutke
Kommunstyrelsen
HR-avdelningen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2019-5

MBN § 10

Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet

Miljö- och byggnämndens beslut

att utse Kerstin Karlsson (L) till ledamot i Folkhälsorådet med Muhyettin Aslan
(KD) som ersättare för perioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har att utse en ledamot och en ersättare i Folkhälsorådet
för perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till
Folkhälsorådet
Kerstin Karlsson
Muhyettin Aslan
Kommunstyrelsen
HR-avdelningen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2019-18

MBN § 11

Serviceinformation till förtroendevalda

Sammanfattning av ärendet
Jessica Corneliusson, Kommunledningsförvaltningen informerar om
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Outlook webbmail
Inloggning på kommunens intranät
Politikerportal
Mina grupper
IT-support
Kallelser och protokoll
Arvoden
Intyg från arbetsgivare – förlorad arbetsinkomst
Utbildningar

Ordförande Peter Sövig (S) tackar för informationen.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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MBN-2019-18

MBN § 12

Medborgarundersökning 2018- information

Sammanfattning av ärendet
Utvecklingschef Helene Evensson, Kommunledningsförvaltningen presenterar
resultaten från medborgarundersökningen som gjordes under hösten 2018.
Närmare 500 invånare i Strömstad deltog i medborgarundersökning som
genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB). Studien presenterar invånarnas
synpunkter och uppfattningar av kommunens verksamheter och kommunen som
plats att leva och bo på.
Länk till mer information om medborgarundersökningen.
Ordförande Peter Sövig (S) tackar för informationen.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad
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Webb: www.stromstad.se
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Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (100)

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

Dnr MBN-2018-1803

MBN § 13

Kile 2:13 - ansökan om strandskyddsdispens
för bostadshus

Miljö- och byggnämndens beslut
att avslå ansökan.

Avgift
Prövning av ansökan, 6 timmar
Summa

5 580:5 580:-

Faktura skickas separat.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15, 18 b, c, 25 och 26 §§ miljöbalken (1998:808)
och av kommunfullmäktige antagen taxa.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Leif Andersson (S) i handläggningen i detta ärende.

Beslutsmotivering

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges för någon av
de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 §
miljöbalken:
1. Det ska finnas minst ett av sex så kallade särskilda skäl.
2. Syftet med strandskyddet får inte motverkas, det vill säga allmänhetens
tillgång till strandområden får inte försämras och djur- och växtlivet får inte
påverkas på ett oacceptabelt sätt.
Området omfattas förutom strandskydd också av
1. Riksintresse Friluftsliv (kap 3 § 6 MB)
2. Riksintresse Naturvård (kap 3 § 6 MB)
3. Riksintresse Turism och rörligt friluftsliv (kap 4 § 2 MB)
4. Riksintresse Obruten kust (kap 4 § 3 MB)
Då området omfattas av flera riksintressen ska ansökan prövas särskilt restriktivt.
Fastigheten har typkod ”Småhusenhet med värde <1 000 kr”, och saknar adress
och bostadshus.
Den aktuella platsen ligger i en bergsänka, där det växer bland annat tall, hassel
och ek. Det är alltså fråga om naturmark, det vill säga ett område utan tydliga spår
av mänsklig aktivitet och som inte ligger inom någon hemfridszon. I bergsänkan
löper en stig mellan bostadsområdet i söder och badviken i norr. Sänkan är
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Sammanträdesdatum
2019-01-24

relativt smal, så allmänheten skulle troligen hindras eller avhållas från att passera
platsen via stigen, om ett bostadshus byggdes på platsen. Miljö- och
byggförvaltningen bedömer att planerad åtgärd skulle komma att motverka
strandskyddets syften, eftersom allemansrättsligt tillgänglig mark då skulle
privatiseras.
Det saknas också särskilt skäl att ge dispens. Eftersom det är fråga om naturmark,
det vill säga område som inte ligger inom befintlig bostadstomt eller är
exploaterat på annat sätt, kan det per definition inte vara fråga om ett område
som tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
För att en väg ska anses vara avskiljande ska allmänheten typiskt sätt avstå från
att passera över den. Avskiljande bebyggelse är bebyggelse som är
sammanhängande och utsträckt. I en dom gällande en ansökan om
strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus i Tanums kommun (M 972315) konstaterade Mark- och miljööverdomstolen att den asfalterade vägen
tillsammans med den sammanhållna bebyggelsen, bestående av tre bostadshus,
inte var avskiljande enligt 7 kap 18 c § p 2. Grusvägen och bebyggelsen som finns
mellan den aktuella platsen på Kile 2:13 och vattnet innebär, var för sig eller
sammantagna, inte att den tilltänkta byggnadsplatsen är väl avskild från området
närmast strandlinjen.
Vid prövningen av en dispensansökan ska en avvägning göras mellan den
enskildes intresse av att ta området i anspråk och syftena med strandskyddet. En
dispens kan dock aldrig beviljas om särskilda skäl saknas trots att den enskildes
intressen väger tungt (MÖD målnummer 9745-10, 2011-06-03).
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att ansökan bör avslås.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har 2018-09-04 mottagit ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus. Miljö- och byggförvaltningen har
meddelat sökanden att nämnden kommer att föreslås avslå ansökan, och gett
sökanden möjlighet att komma med synpunkter på detta. Sökanden inkom med
synpunkter 2019-01-14.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Koster ligger platsen inom område R5;
Område med oförändrad markanvändning. Vad som anges i en fördjupad
översiktsplan har egentligen inte någon avgörande betydelse för prövningen av en
ansökan om strandskyddsdispens, men eftersom sökanden hänvisar till planen
bör detta nämnas.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar, ankomststämplade 2018-09-04
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-13

Justerandes signatur
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Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att avslå ansökan.

Avgift
Prövning av ansökan, 6 timmar
Summa

5 580:5 580:-

Faktura skickas separat.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15, 18 b, c, 25 och 26 §§ miljöbalken (1998:808)
och av kommunfullmäktige antagen taxa.

Beslutet skickas till

Lars Karlsson, Dammgatan 5, 461 57 Trollhättan (delgivningskvitto)
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-2085

MBN § 14

Långegärde 1:81 - ansökan om
strandskyddsdispens för restaurang

Miljö- och byggnämndens beslut

att ge dispens från strandskyddet för byggnad enligt ansökan.
Avgift
Prövning av ansökan, 5 timmar
Summa

4 650:4 650:-

Faktura skickas separat.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15, 18 b, c, f och 25 §§ miljöbalken (1998:808)
och av kommunfullmäktige antagen taxa.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Dag Wersén (M) i handläggningen i detta ärende.

Beslutsmotivering

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges för någon av
de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 §
miljöbalken:
1. Det ska finnas minst ett av sex så kallade särskilda skäl.
2. Syftet med strandskyddet får inte motverkas, det vill säga allmänhetens
tillgång till strandområden får inte försämras och djur- och växtlivet får inte
påverkas på ett oacceptabelt sätt.
Området omfattas förutom strandskydd också av
1. Riksintresse Friluftsliv (kap 3 § 6 MB)
2. Riksintresse Kulturmiljövård (kap 3 § 6 MB)
3. Riksintresse Naturvård (kap 3 § 6 MB)
4. Riksintresse Turism och rörligt friluftsliv (kap 4 § 2 MB)
5. Riksintresse Obruten kust (kap 4 § 3 MB)
Då området omfattas av flera riksintressen ska ansökan prövas särskilt restriktivt.
På platsen finns idag en restaurangbyggnad med uteservering. Länsstyrelsen gav
tillstånd för byggnaden 1986 enligt dåvarande naturvårdslagen. Av beslutet
framgår att ett område om cirka 625 m2 får tas i anspråk som tomt.
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Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddets syften. Särskilt skäl att ge
dispens finns, eftersom området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har 2018-10-09 mottagit ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för uppförande av restaurangbyggnad (10 x 20
meter) och trädäck i anslutning till denna (4 x 20 meter). På platsen finns redan
idag en byggnad som används som restaurang. Befintlig byggnad, inklusive
inglasat trädäck) är cirka 180 m2. Befintligt trädäck under bar himmel är cirka 110
m2. Enligt ansökan ska befintlig byggnad och befintligt trädäck rivas.

Beslutsunderlag

Ansökan, ankomststämplad 2018-10-09
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-13

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att ge dispens från strandskyddet för byggnad enligt ansökan.
Avgift
Prövning av ansökan, 5 timmar
Summa

4 650:4 650:-

Faktura skickas separat.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15, 18 b, c, f och 25 §§ miljöbalken (1998:808)
och av kommunfullmäktige antagen taxa.

Upplysningar

Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b § MB pröva kommunens beslut om
strandskyddsdispens. Prövningen ska ske inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar sökanden
om de avser att pröva beslutet eller inte.
Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.
Åtgärden kan kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. För mer information,
kontakta plan- och byggavdelningen på telefonnummer 0526-196 90.

Beslutet skickas till

Pensionat Bergdalen Sydkoster AB (Svend Erik Lilleby), Bergdalen 1,
452 05 Sydkoster
Länsstyrelsen Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Akten
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Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-1963

MBN § 15

Norrkärr 1:17 - ansökan om
strandskyddsdispens för fritidshus

Miljö- och byggnämndens beslut

1. att meddela dispens från strandskyddet för nybyggnation av fritidshus i
enlighet med inkommen anmälan, samt kompletterande ritningar.
2. att det område som markerats på bilagd karta får tas i anspråk som tomt

Avgift
Prövning av ansökan, 5 timmar
Summa

4 650:4 650:-

Faktura skickas separat.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15, 18 b, c, f och 25 §§ miljöbalken (1998:808)
och av kommunfullmäktige antagen taxa.

Beslutsmotivering

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges för någon av
de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 §
miljöbalken:
1. Det ska finnas minst ett av sex så kallade särskilda skäl.
2. Syftet med strandskyddet får inte motverkas, det vill säga allmänhetens
tillgång till strandområden får inte försämras och djur- och växtlivet får inte
påverkas på ett oacceptabelt sätt.
Området omfattas förutom strandskydd också av
1. Riksintresse Friluftsliv (kap 3 § 6 MB)
2. Riksintresse Naturvård (kap 3 § 6 MB)
3. Riksintresse Turism och rörligt friluftsliv (kap 4 § 2 MB)
4. Riksintresse Obruten kust (kap 4 § 3 MB)
Ansökan gäller nybyggnation av ett fritidshus. Placeringen av fritidshuset ligger
inom vad som idag är tomtplats för bostadshus på Norrkärr 1:17. Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen har granskat flygfoton från 1974 och framåt, området ser
då ut att vara ianspråktagen tomtplats för bostadshuset på Norrkärr 1:17.
Området kan således anses uppfylla miljöbalkens särskilda skäl nr 1 för att medge
strandskyddsdispens:
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Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har 2018-09-21 mottagit ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av fritidshus på fastigheten
Norrkärr 1:17. Den 2 november 2018 gjordes ett platsbesök på fastigheten Den
tänkta placeringen ligger inom vad som kan anses som etablerad tomtplats för
Norrkärr 1:17. Äldre flygfoton har granskats samt kunde fastighetsägaren visa upp
äldre bilder på fastigheten (datum inte känt) där man kan se att det funnits en
iordningställd tomtplats där det nya huset är tänkt att placeras. Fastigheten
omfattas av en detaljplan, i detaljplanen är en byggrätt utsatt på den plats man nu
tänkt uppföra fritidshuset. Fritidshuset är enligt ansökan på 63,4 m2 med en
terrass på 21 m2 (3*7 m), huset tänkta placering är ca 6 meter från befintligt
bostadshus.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar, ankomststämplade 2018-09-21
Ritningar, ankomststämplade 2018-11-28
Foton från tillsynsbesök den 2 november 2018
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-27.
Karta över tomtplatsavgränsning

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

1. att meddela dispens från strandskyddet för nybyggnation av fritidshus i
enlighet med inkommen anmälan, samt kompletterande ritningar.
2. att det område som markerats på bilagd karta får tas i anspråk som tomt

Avgift
Prövning av ansökan, 5 timmar
Summa

4 650:4 650:-

Faktura skickas separat.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15, 18 b, c, f och 25 §§ miljöbalken (1998:808)
och av kommunfullmäktige antagen taxa.

Upplysningar

Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b § MB pröva kommunens beslut om
strandskyddsdispens. Prövningen ska ske inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar sökanden
om de avser att pröva beslutet eller inte.
Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.
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Åtgärden kan kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. För mer information,
kontakta plan- och byggavdelningen på telefonnummer 0526-196 90.

Beslutet skickas till

Rune Olsson, Seläterholmen 1, 452 90 Strömstad
Länsstyrelsen Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-2247

MBN § 16

Rossö 3:61 - ansökan om
strandskyddsdispens för byggnad

Miljö- och byggnämndens beslut

1. att meddela dispens från strandskyddet för tillbyggnad av fritidshus i enlighet
med inkommen ansökan.
2. att det område som markerats på bilagd karta får tas i anspråk som tomt
Avgift
Prövning av ansökan, 5 timmar
Summa

4 650:4 650:-

Faktura skickas separat.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15, 18 b, c, f och 25 §§ miljöbalken (1998:808)
och av kommunfullmäktige antagen taxa.

Beslutsmotivering

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges för någon av
de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 §
miljöbalken:
1. Det ska finnas minst ett av sex så kallade särskilda skäl.
2. Syftet med strandskyddet får inte motverkas, det vill säga allmänhetens
tillgång till strandområden får inte försämras och djur- och växtlivet får inte
påverkas på ett oacceptabelt sätt.
Området omfattas förutom strandskydd också av
1. Riksintresse Friluftsliv (kap 3 § 6 MB)
2. Riksintresse Naturvård (kap 3 § 6 MB)
3. Riksintresse Turism och rörligt friluftsliv (kap 4 § 2 MB)
4. Riksintresse Obruten kust (kap 4 § 3 MB)
Ansökan som inkommit till miljö- och byggförvaltningen gäller en tillbyggnad av
befintligt fritidshus. Fastigheten är på 1060 m2, hela fastigheten bedöms vara
ianspråktagen som tomtplats. Tillbyggnaden bedöms inte utöka den idag
iordningsställda tomtplatsen. Flygfoton från 1974/75 visar att fastigheten var
ianspråktagen som tomt redan då. Dispens kan medges då området redan tagits i
anspråk på ett sådant sätt att syftet med strandskyddet inte påverkas.
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Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har 2018-10-30 mottagit ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av fritidshus. I dag finns det ett
fritidshus på 30 m2 på fastigheten. Sökanden önskar att få bygga till huset med ca
70 m2. Vid platsbesök den 14 december visade det sig att hela fastigheten kan
anses vara ianspråktagen som tomtplats då det är en iordningsställd trädgård.
Utbyggnaden bedöms ligga inom den iordningställda tomtplatsen.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar, ankomststämplade 2018-10-30
Ritningar, ankomststämplade 2018-10-30
Foton från tillsynsbesök den 14 november 2018
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-17.

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

1. att meddela dispens från strandskyddet för tillbyggnad av fritidshus i enlighet
med inkommen ansökan.
2. att det område som markerats på bilagd karta får tas i anspråk som tomt
Avgift
Prövning av ansökan, 5 timmar
Summa

4 650:4 650:-

Faktura skickas separat.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15, 18 b, c, f och 25 §§ miljöbalken (1998:808)
och av kommunfullmäktige antagen taxa.

Upplysningar

Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b § MB pröva kommunens beslut om
strandskyddsdispens. Prövningen ska ske inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar sökanden
om de avser att pröva beslutet eller inte.
Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.
Åtgärden kan kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. För mer information,
kontakta plan- och byggavdelningen på telefonnummer 0526-196 90.

Beslutet skickas till

Mats Frendberg, Jakobsdalsgatan 3, 412 68 Göteborg
Länsstyrelsen Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Akten
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Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-1889

MBN § 17

Tjärnöbo S:2 - ansökan om
strandskyddsdispens för brygga

Miljö- och byggnämndens beslut

att avslå ansökan för dispens från strandskyddet för uppförande av brygga i
enlighet med inkommen anmälan.

Beslutsmotivering

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges för någon av
de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 §
miljöbalken:
1. Det ska finnas minst ett av sex så kallade särskilda skäl.
2. Syftet med strandskyddet får inte motverkas, det vill säga allmänhetens
tillgång till strandområden får inte försämras och djur- och växtlivet får inte
påverkas på ett oacceptabelt sätt.
Området omfattas förutom strandskydd också av
1. Riksintresse Friluftsliv (kap 3 § 6 MB)
2. Riksintresse Naturvård (kap 3 § 6 MB)
3. Riksintresse Turism och rörligt friluftsliv (kap 4 § 2 MB)
4. Riksintresse Obruten kust (kap 4 § 3 MB)
En utökning av bryggan riskerar att medföra påverkan på botten då 2/3 av
bryggan ligger på ett vattendjup som är grundare än 2,5 meters djup. För att
bottenpåverkan från en flytbrygga ska bedömas som oväsentlig så bör
vattendjupet överstiga 2,5 meter. Då ansökan gäller en flytbrygga på upp till 10
meter där ca 2/3 delar av bryggan hamnar inom ett djup som är grundare än 2,5
meter så bedöms påverkan på växt- och djurlivet som väsentlig. Syftet med
strandskyddet motverkas därmed. Vid en bedömning av det enskilda intresset
jämfört med det allmännas intressen i detta ärende så bedöms att risken för
negativa konsekvenser av uppförande av bryggan överväger i jämförelse med de
fördelar den enskilde skulle få av utbyggnad av brygga.
En pålad brygga vid dessa djup bedöms ha en mindre påverkan på botten än en
flytbrygga.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har 2018-09-17 mottagit ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga. På platsen för den tänkta
brygga finns idag ett bryggdäck som har funnits på platsen sedan 1975. Det
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nuvarande bryggdäcket kommer att rivas och ersättas med en fast brygga längst
in på 3 x 7,9 meter samt en flytbrygga på ca 10 x 2,7 meter. På botten utanför
nuvarande bryggdäck visar GIS-skikt att det växer ålgräs. Vid platsbesök kunde
konstateras att det finns ålgräs i det område där man önskar att förlänga bryggan.
En marinbiologisk undersökning av botten utfördes i november av Benno Jönsson,
dr i marinbiologi. Undersökning inkom till miljö- och byggförvaltningen den 16
november 2018. Det konstateras i utredningen att om bryggan skulle flyttas 30
grader åt norr så hamnar i princip hela bryggan utanför ålgräsängen. Enligt den
skiss som har skickats in så är bottendjupet från 110 centimeter längst in där
flytbryggan har fäste till landgången till 310 centimeter längst ut på bryggnocken.
En reviderad ansökan inkom till miljö- och byggförvaltningen den 16 november,
bryggan har då flyttats 30 grader åt nord. Beslutet har kommunicerats med
sökanden, vilka vill få ärendet prövat.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar, ankomststämplade 2018-09-17
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-07
Reviderade ritningar och ansökan, ankomststämplade 2018-11-16
Marinbiologisk undersökning, ankomststämplad 2018-12-07

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att avslå ansökan för dispens från strandskyddet för uppförande av brygga i
enlighet med inkommen anmälan.
Avgift
Prövning av ansökan, 7 timmar
Summa

6510:6510:-

Faktura skickas separat.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15, 18 b, c, f och 25 §§ miljöbalken (1998:808)
och av kommunfullmäktige antagen taxa.

Upplysningar

Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b § MB pröva kommunens beslut om
strandskyddsdispens. Prövningen ska ske inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar sökanden
om de avser att pröva beslutet eller inte.
Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.
Att anlägga en brygga kan innebära så kallat arbete i vatten. För mer information,
kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefonnummer 010-224 40 00.
Åtgärden kan kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. För mer information,
kontakta plan- och byggavdelningen på telefonnummer 0526-196 90.
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För att anlägga en flytbrygga bör djupet vara minst 2,5 meter. Vid anläggning av
en pålad brygga så finns det inga restriktioner med avseende på vattendjupet.

Beslutet skickas till

Oeyvin Palm, Tjärnöbo Botten 1, 45296 Strömstad (delgivningskvitto)
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-2291

MBN § 18

Rossö 2:146 - ansökan om förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus

Miljö- och byggnämndens beslut

att meddela positivt förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten
Rossö 2:146.
Beslutet fattas med stöd av:
9 kap. 17 och 31 §§ plan och bygglagen (PBL)
2 kap. 1-6 §§ PBL
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Förhandsbesked
Grannehörande
Kungörelse
Summa

6 825:3 276:323:10 424:-

Beslutsmotivering

Miljö- och byggnämnden ska ge ett förhandsbesked om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen, enligt 9 kap. 17 § PBL.
Miljö- och byggnämnden ska ge bygglov för åtgärder utanför ett område med
detaljplan om det inte behövs planläggning enligt 4 kap. 2-3 §§ PBL och om
åtgärden uppfyller kraven i 2 kapitlet och 8 kapitlet PBL, enligt 9 kap. 31 § PBL.
Paragrafen tillämpas även vid förhandsbesked.
Platsen är belägen inom ett område som, i FÖP Södra kustområdet, är utpekat R1
– Utredningsområde för bostäder och att prövning ska ske i detaljplan. Ett
planprogram har sedan upprättats för Norra Rossö, där det aktuella området är
med som ny kvartersmark. Någon detaljplan har inte påbörjats och kommer heller
inte göras inom överskådlig framtid. Men eftersom de planerade avstyckningarna
är belägna i anslutning till befintlig bebyggelse, överensstämmer med
planprogrammet och det finns möjlighet att ansluta till det kommunala
ledningsnätet för vatten och avlopp, är bedömningen att positivt förhandsbesked
ändå kan lämnas.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har yttrat sig avseende vägtrafikbuller och
naturvård. Om riktvärdena för trafikbuller överskrids vid uteplats bör åtgärder
vidtas. En befintlig stengärdesgård och en högstubbe ska om möjligt bevaras.
Fastighetsgränsen mellan de båda avstyckningarna bör därför placeras i det läge
där stengärdesgården är belägen.
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Tekniska förvaltningen har inget att erinra.
Bohusläns museum har inget att erinra.
Berörda grannar på fastigheterna Rossö 2:36, 2:58, 2:92, 2:143, 2:167, 2:245 och
Kockholmens samfällighetsförening har fått möjlighet att yttra sig i ärendet, enligt
9 kap 25 § PBL.
Representant för ägare till Rossö 2:245 har lämnat ett skriftligt svar gällande att
man vill säkerställa möjlighet till framtida avstyckning inom sin fastighet och
kräver därför att ett servitut, som belastar Rossö 2:146, upprättas för väg och
ledningar. Yttrandet är inte relevant för handläggningen av ärendet och lämnas
därmed utan beaktande. Hela fastigheten Rossö 2:245 omfattas av R5- respektive
R6-områden enligt den fördjupade översiktsplanen, FÖP Södra kustområdet,
vilket innebär att ny bebyggelse inte bör medges.
Ägarna till Rossö 2:143 har skriftligen meddelat att de inte har några
invändningar. Övriga grannar har inte lämnat några synpunkter.
Representanter från miljö- och byggförvaltningen var på platsbesök 2018-10-26.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar, ankomststämplade 2018-11-09
Yttrande från Bohusläns museum, ankomststämplat 2018-11-28
Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, ankomststämplat 2018-12-19
Yttrande från styrelsen för Fritidsföreningen Uppegården, ägare av Rossö 2:245,
ankomststämplat 2018-11-29
Fördjupad översiktsplan, FÖP Södra Kustområdet, Dnr KS-2007-0038
Planprogram, del av Rossö 2:130 m fl, Dnr MBN-2012-1706
Foton från platsbesök, 2018-10-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-11

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att meddela positivt förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten
Rossö 2:146.
Beslutet fattas med stöd av:
9 kap. 17 och 31 §§ plan och bygglagen (PBL)
2 kap. 1-6 §§ PBL
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Förhandsbesked
Grannehörande
Kungörelse
Summa
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Upplysningar

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande avseende buller och naturvård
beaktas:
•

Om riktvärdena för trafikbuller överskrids vid uteplats bör åtgärder vidtas.

•

Blivande fastighetsgräns mellan de båda planerade avstyckningarna
placeras om möjligt där den befintliga stengärdesgården är belägen så att
denna kan bevaras.

•

Högstubben på den norra av de två avstyckningarna bör bevaras.

Meddelat positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov, som görs inom två år från dagen då beslutet vinner laga kraft.
Det positiva förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Beslutet skickas till

Roger Berntsson (sökande) Doktor Sydows gata 3c, 413 24 Göteborg
Bernt Berntsson (medsökande) Kockholmsvägen 20, 452 95 Strömstad
Yngve Berntsson (medsökande) Idrottsgatan 3b, 452 32 Strömstad
Benny Berntsson (medsökande) Tångenvägen 32, 452 35 Strömstad
Fritidsföreningen Uppegården (ägare Rossö 2:245)
c/o Edebo, Abel Beckers gata 17b, 602 17 Norrköping
Fritidsföreningen Uppegården (ägare Rossö 2:245)
c/o Björn Elman, Skolgatan 22, 195 34 Märsta (förenklad delgivning)
Lantmäteriet, evu-bengtsfors@lm.se
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-1899

MBN § 19

Baggeröd 1:18 - ansökan om förhandsbesked
för fritidshus

Miljö- och byggnämndens beslut

att meddela positivt förhandsbesked för ett fritidshus på fastigheten
Baggeröd 1:18.
Beslutet fattas med stöd av:
9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL)
9 kap. 17 § PBL
2 kap. 1-6 §§ PBL
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Positivt förhandsbesked
Grannehörande (1-5 grannar)
Kungörelse och administration
Summa

6 825:2 184:323:9 332:-

Beslutsmotivering

Miljö- och byggnämnden ska ge ett förhandsbesked om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen, enligt 9 kap. 17 § PBL.
Miljö- och byggnämnden ska ge bygglov för åtgärder utanför ett område med
detaljplan om det inte behövs planläggning enligt 4 kap. 2-3 §§ PBL och om
åtgärden uppfyller kraven i 2 kapitlet och 8 kapitlet PBL, enligt 9 kap. 31 § PBL.
Paragrafen tillämpas även vid förhandsbesked.
Den föreslagna platsen ligger på ianspråktagen tomtmark i anslutning till den
befintliga gårdsbebyggelsen på Lilla Baggeröd. Byggnation av ett fritidshus i
enlighet med ansökan bedöms inte motverka framtida planläggning av
campingplatsen.
Ett fritidshus på föreslagen plats bedöms uppfylla plan- och bygglagens 2 kapitel
om lämplig markanvändning.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för ett fritidshus. Huset är tänkt som ett fritidshus
och som komplementhus till campinganläggningen.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Räddningstjänsten har 2018-11-23
respektive 2018-11-30 yttrat sig att de inte har någon erinran i ärendet.
Bohusläns museum har 2018-11-19 yttrat sig att de inte har något att erinra emot
ärendet då by- och gårdstomten idag är bebyggd.
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Berörda grannar på fastigheterna Ylseröd 1:4, Ylseröd 1:40, Baggeröd 1:11,
Baggeröd 1:7 samt vägsamfällighetsföreningen Baggeröd GA:1 har fått möjlighet
att yttra sig i ärendet, enligt 9 kap 25 § PBL. Några synpunkter har inte kommit in.
Representanter från miljö- och byggförvaltningen har varit på platsbesök
2018-10-26.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar, ankomststämplade 2018-09-17
Kompletterande och reviderade handlingar, ankomststämplade 2018-10-04
Yttrande Bohusläns museum, ankomststämplat 2018-11-19
Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, ankomststämplat 2018-11-23
Yttrande från Räddningstjänsten, ankomststämplat 2018-11-30
Foton från platsbesök, 2018-10-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-10

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att meddela positivt förhandsbesked för ett fritidshus på fastigheten
Baggeröd 1:18.
Beslutet fattas med stöd av:
9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL)
9 kap. 17 § PBL
2 kap. 1-6 §§ PBL
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Positivt förhandsbesked
Grannehörande (1-5 grannar)
Kungörelse och administration
Summa

6 825:2 184:323:9 332:-

Upplysningar

Meddelat positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov, som görs inom två år från dagen då beslutet vinner laga kraft.
Det positiva förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Beslutet skickas till

Sökanden
Lantmäteriet, evu-bengtsfors@lm.se
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2015-1124

MBN § 20

Kungbäck 1:39 - ansökan om förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus

Miljö- och byggnämndens beslut

att avslå ansökan om förhandsbesked.
Beslutet fattas med stöd av:
2 kap. 1-11 §§ plan- och bygglagen (PBL)
9 kap. 31 § plan- och bygglagen
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa (2015):
Avslag

5 328:-

Beslutsmotivering

Miljö- och byggnämnden ska ge ett förhandsbesked om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen, enligt 9 kap. 17 § PBL.
Miljö- och byggnämnden ska ge bygglov för åtgärder utanför ett område med
detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, om det inte
behövs planläggning och om åtgärden uppfyller kraven om bland annat markens
lämplighet och platsens tillgänglighet, enligt 9 kap. 31 § PBL. Paragrafen tillämpas
även vid förhandsbesked.
Den föreslagna platsen ligger inom riksintressen för natur- och friluftsliv. I
anslutning till området har den av artskyddsförordningen skyddade hasselsnoken
observerats. Framtagen naturinventering och habitatnätverksanalys visar att det
finns livsmiljöer för hasselsnok på den föreslagna platsen. Naturinventeringen gör
också bedömningen att den randekskog som finns inom delar av fastigheten är
värd att bevara. I de generella rekommendationerna i den fördjupade
översiktsplanen för Norra Kustområdet anges som huvudprincip att ny bebyggelse
ska placeras med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden.
Bedömningen är att byggnation på föreslagen plats riskerar att negativt påverka
livsmiljöer för hasselsnok samt andra dokumenterade höga naturvärden. Med
hänvisning till plan- och bygglagens 2 kapitel om lämplig markanvändning och
med stöd i de generella bestämmelserna i den fördjupade översiktsplanen för
Norra Kustområdet föreslår förvaltningen miljö- och byggnämnden att
förhandsbeskedet bör avslås.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus inkom 2015-07-09.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-09-03 att, med stöd av 9 kap 28 § planoch bygglagen (PBL), besluta om anstånd med att avgöra ärendet till dess
planarbetet för detaljplan Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik) har avslutats.
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Sökanden överklagade beslutet 2015-10-07.
Länsstyrelsen beslutade 2015-12-14 att avslå överklagandet.
2016-11-24 antogs detaljplanen för del av Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik av
kommunfullmäktige i beslut KS § 151, KF § 132.
Detaljplanen överklagades av sakägare.
Mark- och miljödomstolen meddelade att avslå överklagandet, dom i mål nr P
4890-16, daterad 2017-08-29.
Domen överklagades av sakägare.
Ärendet avgjordes i Mark och miljööverdomstolen, dom i mål nr P 8129-17
daterad 2018-06-07, där domstolen upphäver Strömstads kommuns beslut den 24
november 2016, dnr KS/2013-0021 att anta detaljplan för del av Kungbäck 1:38
m fl, Stensvik i Strömstads kommun.
Strömstads kommun har därefter påbörjat ett nytt detaljplanearbete. Ett
detaljplaneavtal upprättades 2018-09-24.
2018-11-13 inkom en skrivelse från sökanden som vill få ärendet om
förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten Kungbäck 1:39 avgjort.
Kommunikationsskrivelse med förslag till avslag skickades till sökanden 2018-1205.
En svarsskrivelse från sökanden inkom 2018-12-10.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar, ankomststämplade 2015-07-09
Skrivelse sökanden 2015-08-13
Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25
Beslut miljö- och byggnämnden MBN § 172, daterad 2015-09-03
Beslut länsstyrelsen D nr: 403-34915-2015, daterad 2015-12-14
Inventering och bedömning av naturvärden med anledning av detaljplan för
Kungbäck 1:8 m fl (Stensvik), Rio kulturkooperativ 2013. Rapport 2013:2
Utlåtande om hasselsnok vid Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik, Strömstad.
Naturcentrum AB, daterad 2016-03-24
Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl Dnr: 2008-878 (upphävd av mark- och
miljööverdomstolen 2018-06-07)
Dom i mål nr P 8129-17, Mark- och miljööverdomstolen daterad 2018-06-07
Dom i mål nr P 4890-16, Mark- och miljödomstolen daterad, 2017-08-29
Fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet, laga kraftvunnen 2017-01-24
Skrivelse sökanden, daterad 2018-11-13
Kommunikationsskrivelse till sökanden, daterad 2018-12-05
Svarsskrivelse sökanden, inkomstämplad 2018-12-10
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-14
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att avslå ansökan om förhandsbesked.

Beslutet fattas med stöd av:
2 kap. 1-11 §§ plan- och bygglagen (PBL)
9 kap. 31 § plan- och bygglagen
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa (2015):
Avslag

5 328:-

Beslutet skickas till
Sökanden
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

Dnr MBN-2018-2294

MBN § 21

Skee-Tånge 1:2 - ansökan om förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus

Miljö- och byggnämndens beslut

att meddela positivt förhandsbesked för ett enbostadshus samt hobbyhall på
fastigheten Skee-Tånge 1:2.
Beslutet fattas med stöd av:
9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL)
9 kap. 17 § PBL
2 kap. 1-6 §§ PBL
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Positivt förhandsbesked
Grannehörande 6 st
Kungörelse +administration
Summa

6 825:3 276:323:10 424:-

Beslutsmotivering

Miljö- och byggnämnden ska ge ett förhandsbesked om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen, enligt 9 kap. 17 § PBL.
Miljö- och byggnämnden ska ge bygglov för åtgärder utanför ett område med
detaljplan om det inte behövs planläggning enligt 4 kap. 2-3 §§ PBL och om
åtgärden uppfyller kraven i 2 kapitlet och 8 kapitlet PBL, enligt 9 kap. 31 § PBL.
Paragrafen tillämpas även vid förhandsbesked.
Den föreslagna platsen ligger i anslutning till en mindre bostadsgrupp av tre
fritidshus i Tånge. Anslutningsvägen som tillgängliggör den tänkta fastigheten blir
drygt 20 meter och utfart är tänkt att placeras ca 40 meter norr om fastigheten
Skee-Tånge 1:10 ut mot befintlig väg. Husens tänkta placering är i sluttningen ner
mot vägen i nerkant av berghällen. En avstyckning i enlighet med ansökan bedöms
uppfylla plan- och bygglagens 2:a kapitel om lämplig markanvändning och den
fördjupade översiktsplanens rekommendationer.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus och hobbyhall med
tillhörande avstyckning på ca 3000 m².
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2018-12-13 lämnat yttrande där de
tillstyrker förhandsbesked under förutsättning att:
-

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att anläggande av dricksvatten- och
avloppsanläggning är möjlig inom befintlig fastighet. Servitut för detta kan dock
vara nödvändigt vid en framtida ny fastighetsbildning. Sökanden ska försäkra sig
om att dricksvatten av tillräcklig mängd och kvalitet finns att tillgå.
Berörda grannar på fastigheterna Skee-Tånge 1:7, 1:18, 1:9, 1:10,1.11 och Skär 1:6
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet, enligt 9 kap 25 § PBL. Några synpunkter
har inte kommit in.
Representanter från miljö- och byggförvaltningen har varit på platsbesök
tillsammans med sökanden 2018-10-22.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar, ankomststämplade 2018-11-12
Kompletterande och reviderade handlingar, ankomststämplade 2018-11-22
Underrättelse till grannar, utskick 2018-12-03
Yttrande från miljö-och hälsoskyddsavdelningen, ankomststämplat 2018-12-13
Platsbesök tillsammans med sökanden, 2018-10-22
Fördjupad översiktsplan för Södra kustområdet, laga kraft 2013-12-10
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-19

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att meddela positivt förhandsbesked för ett enbostadshus samt hobbyhall på
fastigheten Skee-Tånge 1:2.
Beslutet fattas med stöd av:
9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL)
9 kap. 17 § PBL
2 kap. 1-6 §§ PBL
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Positivt förhandsbesked
Grannehörande 6 st
Kungörelse +administration
Summa

6 825:3 276:323:10 424:-

Upplysningar

Meddelat positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov, som görs inom två år från dagen då beslutet vinner laga kraft.
Det positiva förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Beslutet skickas till

Sökanden
Lantmäteriet, evu-bengtsfors@lm.se
Akten
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

44 (100)

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBN-2018-1780

MBN § 22

Detaljplan för Hålkedalen 1:27 m fl,
Starekilens småbåtshamn - information

Sammanfattning av ärendet
Miljöplanerare Anna Wallblom och planeringsarkitekt Cecilia Lindsten informerar
om planprogram för Hålkedalen 1:27 m fl, Starekilens småbåtshamn.
Syftet med planen är därmed att ge förutsättningar för utbyggnad av en
småbåtshamn. Utöver småbåtshamnens båtbryggor ska planen ge förutsättningar
för en mindre gästhamn, angöringsmöjligheter, parkeringsplatser och övrig
infrastruktur för båt, bil, gång och cykel.
Länk till mer information om planprogrammet.
Ordförande Peter Sövig (S) tackar för informationen.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Kerstin Karlsson (L), Ulf Johansson (SD) och Jan
Dahlhielm (KD) i handläggningen i detta ärende.
Beslutet skickas till
Akten
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
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Dnr MBN-2018-2449

MBN § 23

Berget 3 - ansökan om bygglov för murar och
markutfyllnad

Miljö- och byggnämndens beslut

att i sin helhet avslå ansökan om bygglov för murar och markutfyllnad.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Avslag

5 580: -

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 30 § och 9 kap 31b § plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsmotivering

Det förekommer murar på fastigheter i närområdet, även på prickat område längs
gatan. Skillnaden mot aktuell ansökan är att de ej förekommer i sådan stor
omfattning, de är heller inte så höga. De murar som är byggda förefaller vara
gamla, en del är förmodligen byggda innan de aktuella detaljplanerna fanns.
Murar ingående i ansökan är föreslagna längs den södra, östra samt den västra
tomtgränsen och har en sammanlagd längd om ca 51,5 m, i anslutning till murarna
redovisas markuppfyllnad. Sammanlagt är ca 32 m av murarna föreslagna med
placering på prickmarkerad mark. Uppe på murarna redovisas att smidesstaket
ska monteras med en höjd som varierar mellan 0,8 m och 1,2 m.
Mur/kassunen mot gatan (mot öster) är ca 14,5 m lång och ca 1,8 m hög och med
placering föreslagen helt på prickad mark. Större delen av denna mur utgör en
betydande betongkonstruktion, vid kassunen har den en bredd av minst 55 cm
och som mest en bredd upp till ca 2 m.
Muren längs den södra gränsen är sammantaget ca 33 m. Av denna mur är ca 13,5
m (7,5 + 6) föreslagen på prickmarkerad mark, delen om 6 m kan dock enligt MBF
eventuellt utgöra en mur som ej är bygglovspliktig, då den är så låg. Delen om 7,5
m har en höjd av 1,45 -1,8 m. Återstående mur om 19,5 m är redovisad med en
höjd av ca 0,5 m -1,45 m.
Muren längs den västra gränsen är ca 4 m lång och helt föreslagen på prickad
mark.
En omfattande del av murarna är relativt höga och delvis mycket breda.
Miljö- och byggförvaltningen (MBF) bedömer att murarna tillsammans med
påbyggt staket och med den redovisade markuppfyllnaden, kommer ge ett
mycket dominerande och även ett slutet intryck i förhållande till den omgivande
bebyggelsens utformning.
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

MBF anser att åtgärderna på ett negativt sätt påverkar stads- och
landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan enligt 2 kap 6 § p1 PBL.
MBF bedömer vidare att trafiksäkerheten vid in/utfart försämras med anledning
av muren mot gatan vilket strider mot kraven i 2 kap 6 § p2 och p6 PBL.
Sammantaget bedöms åtgärden strida mot 9 kap 30 § PBL som i sin tur anger att
kraven i 2 kap 6 § p1, p2 och p6, PBL ska uppfyllas.
Förslaget avviker från detaljplanen vad gäller bebyggelse av murar som till största
delen är föreslagna med placering på prickmarkerad mark. Prickmarkerad mark är
avsedd att ej bebyggas. Av murarnas totala längd om ca 51,5 m är ca 32 m
föreslagna på prickmarkerad mark.
MBF bedömer att avstegen sammanvägt inte kan utgöra en liten avvikelse från
detaljplanen enligt 9 kap 31b p.1 § PBL. Detta beroende på att murarna till så stor
del är föreslagna på prickad mark samt dess relativt höga höjd.
Några omständigheter framkommer ej i ansökan som anger skäl till varför
murarna anses nödvändiga för att kunna använda/ bebygga fastigheten på ett
ändamålsenligt sätt.
MBF bedömer inte att redovisade åtgärder är av begränsad omfattning och inte
heller är nödvändiga för att använda eller bebygga fastigheten på ett
ändamålsenligt sätt enligt 9 kap 31b p.2 § PBL.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov kom in 2018-12-10. Ansökan avser åtgärder inom den
sydöstra delen av fastigheten på Berget 3. Område som ingår i aktuell ansökan är
rödmarkerat enligt situationsplan A 10_13.
Murar ingående i ansökan mot söder och öster har en sammanlagd längd om ca
51,5 m, i anslutning till murarna redovisas markuppfyllnad. Sammanlagt ca 32 m
av murarnas längd är föreslagna med placering på prickmarkerad mark. På
murarna redovisas att smidesstaket med en höjd om 0,8-1,2 m ska monteras.
Ansökan redovisar mur/kassun mot gatan (mot öster) som är ca 14,5 m lång och
ca 1,8 m hög och med placering föreslagen helt på prickad mark. Större delen av
denna mur utgör en betydande betongkonstruktion, vid kassunen har den en
bredd av minst 55 cm och upp till ca 2 m.
Ansökan redovisar mur längs den södra gränsen som sammantaget är ca 33 m. Av
denna mur är ca 13,5 m (7,5 + 6) föreslagen på prickmarkerad mark, delen om 6 m
kan dock enligt MBF eventuellt utgöra en mur som ej är bygglovspliktig, då den är
så låg. Delen om 7,5 m har en höjd av 1,45 -1,8 m.
Återstående mur om 19,5 m är redovisad med en höjd av ca 0,5 m -1,45 m.
Ansökan redovisar även en mur längs den västra tomtgränsen som är ca 4 m och
helt föreslagen på prickad mark.
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

Sökanden har enligt skrivelse daterad 2018-12-20 från Plan- och byggavdelningen
beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Något svar har inte kommit in.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, ankomststämplad 2018-12-10.
Anmälan om kontrollansvarig, ankomststämplad 2018-12-10.
Situationsplan (2 st), A 10_2 och A 10_13, ankomststämplade 2018-12-10.
Fasad/sektionsritning mot söder (2 st), A 35_14 och A 35_34, ankomststämplade
2018-12-10.
Fasad/sektionsritning mot öster (2 st), A 35_15 och A 35_16, ankomststämplade
2018-12-10.
Yttrande från tekniska förvaltningen (MEX och Va-avd.) daterade 2019-01-10.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-14.

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att i sin helhet avslå ansökan om bygglov för murar och markutfyllnad.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Avslag

5 580: -

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 30 § och 9 kap 31b § plan- och bygglagen (PBL).

Beslutet skickas till

Johan Orvelin, Hiertagatan 5, 452 31 Strömstad (Rek + MB)
Johan Orvelin, Kyrkvägen 27, 133 34 Saltsjöbaden (Rek +MB)
Patrick Widengård, Alvinsväg 5, 457 45 Hamburgsund
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

48 (100)

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

Dnr MBN-2018-2204

MBN § 24

Norra Slön 1:36 och del av Erlandseröd 1:15 ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad
av industribyggnad

Miljö- och byggnämndens beslut
1.

att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad

2.

att godta Thomas Karlsson som kontrollansvarig

Avgift
Bygglov
Tekniskt samråd, 3 arbetsplatsbesök
Summa

61 300: 64 865: 126 165:-

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL) och av
kommunfullmäktige antagen taxa.

Beslutsmotivering

Bygglov får lämnas till åtgärd som innebär en liten avvikelse från detaljplanen om
avvikelsen är förenlig med planens syfte, enligt 9 kap 31 b § PBL.
Byggnadsytan på fastigheten Norra Slön 1:36 kommer överskrida tillåten
byggnadsyta (BYA) enligt detaljplanen med knappt 12 %.
Miljö- och byggförvaltningen (MBF) bedömer att den nordvästra fasaden ska vara
beräkningsgrundande för att beräkna byggnadshöjden. Detta eftersom denna
fasad är en långsida som vetter mot allmän plats mark. Den allmänna platsen
består av gång cykelväg och norr om den är marken angiven som ”Natur” i
detaljplanen.
Eftersom den allmänna platsmarken är belägen på ett mindre avstånd än sex
meter från tillbyggnaden ska medelmarknivån beräknas från den allmänna
platsens marknivå, och mitt för åtgärden. Med vetskap om markhöjden på
gångvägen samt taknivå på sektionsritning kan byggnadshöjden därmed beräknas.
Byggnadshöjden uppgår till ca 8,58 m och överskrider tillåten med ca 58 cm vilket
motsvarar ett överskridande av tillåten höjd med ca 7 %.
Fastigheterna ingår i större industriområde med många stora industri och
lagerbyggnader. Det finns inga privata boende enheter i närheten. Aktuella
fastigheter är belägna nästan i änden av Prästängens industriområde. Åt nordväst
gränsar fastigheterna till ett större skogsområde, i övrigt omges de av andra
industrifastigheter.
Ansökan bedöms uppfylla planens syfte då planens syfte är att kunna bedriva
handel och industri.
Vid en sammanvägd bedömning speciellt med hänsyn till ovan beskrivna
omständigheter bedöms avviken både enskilt och sammantaget kunna utgöra en
avvikelse enligt 9 kap 31 b § PBL.
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-24

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga, enligt 8 kap. 1 § PBL. Byggnaden bedöms dock vara en
sådan arbetslokal som avses i 8 kap 6 § där undantag kan medges från
tillgänglighetskraven.
Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § PBL.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov inkom 2018-10-25. Kompletterande/reviderade handlingar
inkom 2018-11-01 och 2018-12-11.
Ansökan avser tillbyggnad med lagerlokal om ca 1 800 kvm BYA, på befintlig
industri/lager hall belägen på Norra Slön 1:36. Tillbyggnaden är redovisad att
uppföras i ett våningsplan.
Tillbyggnaden är i huvudsak placerad på Erlandseröd 1:15 samt till mindre del på
Norra Slön 1:36.
Fastighetsarean på Erlandseröd 1:15 uppgår till 5 874 kvm och är bebyggd med ca
600 kvm, med tillbyggnaden blir BYA ca 2 322 kvm.
Fastighetsarean på Norra Slön 1:36 uppgår till 8 091 kvm och är bebyggd med ca
4 450 kvm, med tillbyggnaden blir BYA ca 4 528 kvm.
Färdigt golv är på samma nivå som befintlig byggnad. Tillbyggnaden är redovisad
med en placering av ett kortaste avstånd till gränsen mot Erlandseröd 1:3 om 2,15
m respektive 4,5 m till gränsen mot Erlandseröd 1:14. Byggnadshöjden är
redovisad till 8,58 m.
Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan vad avser tillåten byggnadsarea
på fastigheten Norra Slön 1:36 samt överskridande av tillåten byggnadshöjd.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, ankomststämplad 2018-10-25.
Teknisk beskrivning, ankomststämplad 2018-10-25.
Anmälan om kontrollansvarig, ankomststämplad 2018-10-25.
Meddelande angående FG-nivå mm, ankomstdaterad 2018-11-01.
Situationsplan, ankomststämplad 2018-12-11.
Planritningar (3st), ankomststämplade 2018-12-11.
Fasad/Sektionsritning, ankomststämplad 2018-12-11.
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, daterat 2018-12-10.
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplad 2018-11-30.
Yttrande från tekniska förvaltningen (Va) daterat 2018-11-20.
Yttrande från tekniska förvaltningen (MEX) daterat 2018-12-20.
Yttrande från tekniska förvaltningen (Gatuavd) daterat 2018-12-13.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-11.
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Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
1.

att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad

2.

att godta Thomas Karlsson som kontrollansvarig

Avgift
Bygglov
Tekniskt samråd, 3 arbetsplatsbesök
Summa

61 300: 64 865: 126 165:-

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL) och av
kommunfullmäktige antagen taxa.

Upplysningar
•
•

•

Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden har lämnat ett
startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer miljö- och
byggnämnden ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 § Plan- och
bygglagen.
Energibehovsberäkning ska redovisas senast i samband med det tekniska
samrådet.

Kort utdrag ur miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande:
•
För industritomter samt mark inom tätbebyggelse där verksamheter
pågått som kan riskera att förorena områden bör alltid en MIFO fas 1
utföras i ett första steg. Resultatet av undersökningen ska redovisas för
och samrådas med miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Därefter tas
ställning till om man behöver gå vidare med en MIFO fas 2.
•
MIFO fas 2 omfattar en översiktlig miljöteknisk markundersökning med
provtagning och en ny riskklassning.
•
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska godkänna genomförda
undersökningar innan någon form av mark- eller byggnadsarbeten
påbörjas.
•
Om någon form av markförorening upptäcks vid schaktnings- eller
byggnadsarbete så ska miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontaktas
omgående.
•
Fraktioner som är återvinningsbara, enligt de kommunala
renhållningsföreskrifterna, ska utsorteras och lämnas separat till godkänd
mottagare.
•
Miljö- och hälsofarliga ämnen, samt farligt avfall såsom asbest, PCB,
tungmetaller, freoner, fogmassor och kemikalier ska sorteras ut och tas
om hand separat. Godkänd transportör och mottagare ska användas och
föreskriven dokumentation upprättas.
Kort utdrag ur räddningstjänstens yttrande:
•
Utförandekontroll och relationshandling på Brand skall lämnas in till Miljöoch byggförvaltningen i samband med ansökan om slutbesked.
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Kort utdrag ur tekniska förvaltningens (VA) yttrande:
•
Brukningsavgifterna för Norra Slön 1:36 och Erlandseröd 1:15 kommer att
justeras till rätt tomtyta.
Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under byggnaden ska
grundkonstruktionen utföras så att risken för förhöjda radonhalter i byggnaden
inte kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR)
avsnitt 6:2.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL.
Om slutlig avgift för tekniskt samråd och arbetsplatsbesök avviker från i förskott
betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så
begär.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 § PBL).

Beslutet skickas till

Fastighetsägare/Sökande, Norra Slön 1:36: Orvelin fastigheter AB,
Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
Fastighetsägare Erlandseröd 1:15: GG Fastigheter AB, Lingatan 3,
452 33 Strömstad
Kontrollansvarig: Thomas Karlsson, Orvelin Group, Domaregränd 1,
452 30 Strömstad
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-2332

MBN § 25

Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för
nybyggnad av receptionsbyggnad med
restaurang

Miljö- och byggnämndens beslut
1.

att bevilja bygglov för nybyggnad av receptionsbyggnad med restaurang.

2.

att godta Paul Mattsson som kontrollansvarig.

3.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-12-03 § D 1356 att bevilja
startbesked i ärende gällande tekniskt samråd MBN-2017-1795. Fastställd
kontrollplan daterad 2018-10-14 är relevant för de ändringar som ansökan
avser och ska fortsatt gälla för projektet. Ärende MBN/2017-1795 är
fortsatt gällande även för detta bygglov.

4.

Startbesked meddelas enligt 10 kap 23 § PBL för att påbörja/fortsätta
byggnadsarbetena.

Avgift
Bygglov
Tekniskt samråd, (avgift i ärende MBN/2017-1502)
Summa

19 979: 0: 19 979: -

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) och av
kommunfullmäktige antagen taxa.

Beslutsmotivering

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att vald placering och utformning av
byggnad uppfyller de krav som ställs i 9 kap 31 § PBL.
En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga, enligt 8 kap. 1 § PBL.
Åtgärden bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt 8 kap. 1 § PBL.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att åtgärden uppfyller Strömstad
parkeringsnorm.
Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § PBL.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov kom in 2018-11-19. Kompletterande och reviderade
handlingar kom in 2018-11-26.
Inlämnat förslag redovisar nybyggnad av receptionsbyggnad med restaurang om
ca 586 kvadratmeter byggnadsyta samt tillhörande parkeringsplatser. Färdigt golv
är fastställt till + 13,6 m ö h. Byggnaden är redovisad att delvis uppföras i två
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våningar. Ansökan redovisar även markarbeten för att anlägga vägar samt 31
stycken parkeringsplatser varav 2 stycken är avsedda för funktionshindrade.
Avstånd från byggnadsdel till tomtgräns mot allmän väg är angiven till 12 m.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, ankomststämplad 2018-11-19.
Teknisk beskrivning, ankomststämplad 2018-11-19.
Anmälan om kontrollansvarig, ankomststämplad 2018-11-19.
Situationsplan, A-01-100, ankomststämplad 2018-11-26.
Planritning (2st), A-40-101 och 102, ankomststämplade 2018-11-26.
Fasadritning (2st), A-42-101 och 102, ankomststämplade 2018-11-26.
Sektionsritning, A-41-101, ankomststämplad 2018-11-26.
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, daterat 2018-12-11.
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplad 2018-11-30.
Yttrande från räddningstjänsten, daterat 2017-10-13.
Yttrande från tekniska förvaltningen (VA), daterat 2018-11-29.
Yttrande från tekniska förvaltningen (Gatuavd), daterat 2018-11-28.
Yttrande från tekniska förvaltningen (Mex), daterat 2018-11-28.
Yttrande från Bohusläns museum, ankomststämplat 2018-12-05.
Yttrande från Trafikverket, ankomststämplat 2018-12-05.
Tjänsteskrivelse, daterat 2019-01-11.

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
1.

att bevilja bygglov för nybyggnad av receptionsbyggnad med restaurang.

2.

att godta Paul Mattsson som kontrollansvarig.

3.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-12-03 § D 1356 att bevilja
startbesked i ärende gällande tekniskt samråd MBN-2017-1795. Fastställd
kontrollplan daterad 2018-10-14 är relevant för de ändringar som ansökan
avser och ska fortsatt gälla för projektet. Ärende MBN/2017-1795 är
fortsatt gällande även för detta bygglov.

4.

Startbesked meddelas enligt 10 kap 23 § PBL för att påbörja/fortsätta
byggnadsarbetena.

Avgift
Bygglov
Tekniskt samråd, (avgift i ärende MBN/2017-1502)
Summa

19 979: 0: 19 979: -

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) och av
kommunfullmäktige antagen taxa.
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Upplysningar

Tekniskt samråd har hållits och startbesked har lämnats i ärende MBN/2017-1795.
Ärende MBN/2017-1795 omfattar även detta bygglov.
Arbetsmiljöansvaret vilar ytterst på byggherren. Byggherren kan delegera
utarbetande av arbetsmiljöplan till entreprenör som ansvarar för att denna följs.
Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under hus ska
grundkonstruktionen utföras så att risken för förhöjda radonhalter i byggnaden
inte kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR)
avsnitt 6:2.
Kort utdrag ur miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande:
•
Livsmedelsföretagare har en skyldighet att underrätta behörig
kontrollmyndighet om alla livsmedelsanläggningar som denne ansvarar
för så att anläggningarna kan registreras (artikel 6.2 och 6.3 i förordning
(EG) nr 852/2004).
•

Livsmedelslokal redovisas i ansökan vilket innebär att kraven
I livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas. Krav är specificerade i miljö- och
hälsoskyddsavdelningens yttrande.

•

Om servering av alkoholhaltiga drycker ska ske så ska en ansökan om
serveringstillstånd lämnas in. Enligt 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) så
krävs serveringstillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till
allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Ansökan
om serveringstillstånd ska lämnas in i god tid, helst två månader i förväg,
till Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun.

Utdrag ur räddningstjänstens yttrande:
•
Tidigare yttrande från Räddningstjänsten i ärende MBN/2017-1502 skall
beaktas i ärendet.
•

Brandskyddsbeskrivning som underlag för bedömning av fastigheternas
brandskydd skall tas fram. Åtgärder för att förhindra brand- och
brandgasspridning mellan brandceller samt strategi för utrymning mm
skall redovisas. (BFS 2006:12 kap 5:12). Brandskyddsbeskrivningen skall
delges Räddningstjänsten minst 3 veckor innan det tekniska samrådet.

•

Räddningstjänsten skall i god tid kallas till tekniskt samråd.

•

Innan utfärdandet av slutbesked skall Räddningstjänsten ha tagit del av
Brandskyddsdokumentation och utförandekontroll.

Kort utdrag ur tekniska förvaltningens (VA) yttrande:
•
Servisanmälan för inkoppling på kommunens vatten- och avloppsnät ska
lämnas in till Tekniska förvaltningen. I anmälan ska riven BTA yta på den
gamla receptionsbyggnaden anges.
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•

Godkänd fettavskiljare enligt SSEN-1825-1-2 och rätt dimensionerad ska
anordnas för restaurangen.

•

Det är fastighetsägarens ansvar att meddela när den nya byggnaden är
klar att tas i bruk.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL.
Om slutlig avgift för tekniskt samråd och arbetsplatsbesök avviker från i förskott
betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så
begär.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 § PBL).

Beslutet skickas till

Sökande: Seläter Camping Fastigheter AB, Seläter Camping, 452 90 Strömstad
Fastighetsägare: Bostadsrättsföreningen Seläter Stugor AB, c/o Ekonomipartner,
Klädpressaregatan 1, 411 05 Göteborg
Kontrollansvarig: Paul Mattsson Norra Hamngatan 9 A, 452 30 Strömstad
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-1433

MBN § 26

Baggeröd 1:4 - ansökan om bygglov för
lagerhall

Miljö- och byggnämndens beslut

att avslå ansökan om bygglov för lagerhall.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Avslag

4 095:-

Beslutet fattas med stöd av:
9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
2 kap. 1, 4 och 6 § plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsmotivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att vald placering och utformning av byggnad
inte uppfyller de krav som ställs i 9 kap 31 § PBL.
Baggeröd 1:4 ligger i fördjupade översiktsplanens (FÖP) område R4, som säger
område med öppen odlings- betesmark, som är värdefulla för landskapsbilden och
som är betydelsefulla att bevara för småskaligt jordbruk och betesmarker. Ny
bebyggelse kan prövas i randzon mellan åker och berg.
Lagerhallens föreslagna placering ligger högt i terrängen och kommer ge en
avsevärd påverkan på landskapsbilden och stöds ej av 2 kap 6.1 § PBL.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden ligger för långt
från huvudbyggnad och det finns bättre ställe att placera lagerhallen så att det ej
sticker ut så mycket i landskapet och stöds ej av 2 kap 1 och 4 § PBL.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov kom in 2018-07-03. Kompletterande och reviderade
handlingar kom in 2018-08-03.
Ansökan avser nybyggnad av lagerhall om ca 63 kvadratmeter byggnadsyta.
Yttrade från Bohusläns museum.
Lagerhallen kommer att uppföras inom ett område som utgörs av en by och
gårdstomt Skee 1430. Tomten benämns som Baggeröds tomt och är inlagd enligt
karta från 1810. Tomten är idag delvis bebyggd.
Lämningen är registrerad som ett bevakningsobjekt och därmed är status inte
klarlagd. Bohusläns museum finner att inför planerad nybyggnation bör samråd
ske med länsstyrelsen.
Samråd med Länsstyrelsen har genomförts.
Länsstyrelsens ärende 431-45049-2018 har beslutat följande: Då ingen
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fornlämning berörs har Länsstyrelsen ingen erinran ur kulturmiljösynpunkt mot
den planerade åtgärden. Ärendet avslutas med detta meddelande.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, ankomststämplad 2018-07-03
Teknisk beskrivning, ankomststämplad 2018-07-03
Situationsplan, ankomststämplad 2018-07-03
Plan- och fasadritning, ankomststämplad 2018-07-03
Kontrollplan, daterad 2018-08-03
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, daterat 2018-08-21
Yttrande från räddningstjänsten, daterat 2018-08-09
Yttrande från Bohusläns museum, ankomststämplat 2018-08-15
Yttrande från granne Baggeröd 1:12, ankomststämplat 2018-08-15
Svar på yttrande från granne, ankomststämplat 2018-08-15
Kommunikationsskrivelse, daterad 2018-09-27
Yttrande från Baggeröd 1:4, ankomststämplat 2018-12-17
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-17
Bilaga fotografi på området.

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att avslå ansökan om bygglov för lagerhall.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Avslag

4 095:-

Beslutet fattas med stöd av:
9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
2 kap. 1, 4 och 6 § plan- och bygglagen (PBL).

Beslutet skickas till

Glenn Signeböen (sökanden), Stora Baggeröd 1, 452 92 Strömstad (REK +MB)
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Bilaga
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Dnr MBN-2018-1865

MBN § 28

Kyrkosund 1:152 komplementbyggnad
(Attefall)

Miljö- och byggnämndens beslut

att neka startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall) med stöd av
•

10 kap 23 § 1 pkt plan- och bygglagen (PBL), 2010:900

•

2 kap 6 § 4 pkt PBL

•

2 kap 9 § PBL

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Avslag

2 790:-

Beslutsmotivering

I Miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande daterat 2018-11-22 (bilaga 1)
bedöms aktuell åtgärd inte förenlig med kraven i 2 kap 6 § 4 pkt samt 2 kap 9 §
PBL med avseende på vattenförhållanden, hushållning med vatten och risk för
påverkan på grundvattnet. Det saknas skäl för en annan bedömning.
Förutsättningar för startbesked bedöms därmed inte föreligga enligt 10 kap 23 § 1
pkt PBL.

Sammanfattning av ärendet

Anmälan avser nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall) inkom 2018-09-13.
Kompletterande och reviderade handlingar kom in 2018-11-06.
Inlämnat förslag redovisar nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall).
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har i yttrande daterat 2018-05-30 (bilaga 1)
avstyrkt anmälan med hänvisning till dricksvattenfrågan. Yttrandet säger bland
annat följande:
Den planerade nybyggnationen kommer att ge möjlighet till fler boende på
fastigheten och därmed riskeras även en ökad konsumtion av hushållsvatten.
Området där fastigheten är belägen har inte kommunal eller annan gemensam
dricksvattenvattenförsörjning utan samtliga fastigheter har egna
dricksvattenbrunnar. Då fastigheten ligger inom ett område med förtätad
bebyggelse så bedömer miljö- och hälsoskyddsavdelningen att ytterligare en
bostadsenhet i området riskerar att påverka omkringliggande dricksvattenbrunnar
på ett negativt sätt. Fastigheten ligger dessutom högt i terrängen och långt upp i
avrinningsområdet vilket ytterligare ökar risken att en negativ påverkan kan ske
på dricksvattenbrunnar längre ner i avrinningsområdet. Nyttjande av gäststugor är
dessutom mest frekvent under högsommarperioden då även vattenförsörjningen
är som mest sårbar.
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer, med hänsyn tagen till de studier
som lägger fast att grundvattenförekomsten är starkt begränsad, att befintliga
hushålls vattenförsörjning äventyras. Ytterligare uttag av vatten strider därför mot
Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1§ pkt 1 och 4, 2 kap 3§ samt Förordning (1998:889)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33§ pkt 5 och 6.
Sökanden har enligt skrivelse daterad 2018-11-27 från Plan- och byggavdelningen
beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har kommit in med
svar 2018-12-07.

Beslutsunderlag

Anmälan, ankomststämplad 2018-09-13
Teknisk beskrivning, ankomststämplad 2018-11-06
Situationsplan, ankomststämplad 2018-06-16
Plan- och fasadritning, ankomststämplad 2018-11-06
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, daterat 2018-11-22
Kommunikationsskrivelse, daterad 2018-11-27
Yttrande från Kyrkosund 1:152, daterat 2018-12-07
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-10

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att neka startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall) med stöd av
•

10 kap 23 § 1 pkt plan- och bygglagen (PBL), 2010:900

•

2 kap 6 § 4 pkt PBL

•

2 kap 9 § PBL

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Avslag

2 790:-

Förslag till beslut under sammanträdet

Dag Wersén (M) yrkar att beslutsmotiveringen ändras från:
”I Miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande daterat 2018-11-22 (bilaga 1)
framgår att aktuell åtgärd inte kan komma att uppfylla kraven i 2 kap 6 § 4 pkt
samt 2 kap 9 § PBL med avseende på vattenförhållanden såsom hushållning med
vatten, goda klimat- och hygienförhållanden, människors hälsa och säkerhet samt
risk för påverkan på grundvattnet.
Förutsättningar för anmälan bedöms därmed inte föreligga enligt 10 kap 23 § 1
pkt PBL.”
Till:
”I Miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande daterat 2018-11-22 (bilaga 1)
bedöms aktuell åtgärd inte förenlig med kraven i 2 kap 6 § 4 pkt samt 2 kap 9 §
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PBL med avseende på vattenförhållanden, hushållning med vatten och risk för
påverkan på grundvattnet. Det saknas skäl för en annan bedömning.
Förutsättningar för startbesked bedöms därmed inte föreligga enligt 10 kap 23 § 1
pkt PBL.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på miljö- och byggförvaltningens förslag och Dag
Werséns yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Dag Werséns
yrkande.

Beslutet skickas till

Ann-Sofie Tegelskär (sökande), Ramnefjällsvägen 44, 452 05 Sydkoster –
delgivningskvitto
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-1684

MBN § 30

Strömstad 4:16 (Myren) - ansökan om
bygglov för brygga

Miljö- och byggnämndens beslut

att avslå ansökan om bygglov för brygga.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Avslag

5 580:-

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 30 § 2 pkt plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsmotivering

Förslaget avviker från detaljplanen vad gäller placering på vattenområde, som icke
får utfyllas eller överbyggas.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att vald placering och utformning av
byggnad inte uppfyller de krav som ställs i 9 kap 30 § 2 pkt PBL.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov kom in 2018-10-14. Kompletterande och reviderade
handlingar kom in 2018-10-03, 2018-10-08 och 2018-10-09 .
Ansökan avser nybyggnad av brygga om 60 meters längd.
Sökanden har enligt skrivelse daterad 2018-11-05 från Plan- och byggavdelningen
beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Något svar har inte kommit in.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, ankomststämplad 2018-08-14
Anmälan om kontrollansvarig, ankomststämplad 2018-10-09
Situationsplan, ankomststämplad 2018-10-08
Plan- och sektionsritning, ankomststämplad 2018-10-03
Förankringsritning, ankomststämplad 2018-10-03
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, daterat 2018-10-18
Yttrande från räddningstjänsten, daterat 2018-10-12
Yttrande från Tekniska förvaltningen, ankomststämplat 2018-10-18, 2018-10-22,
2018-10-23 och 2018-11-14
Kommunikationsskrivelse, daterad 2018-11-05
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-14

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att avslå ansökan om bygglov för brygga
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
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Avslag

5 580:-

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 30 § 2 pkt plan- och bygglagen (PBL).

Beslutet skickas till

Frykvalla Förvaltning AB (sökande), Domaregränd 1, 452 30 Strömstad (Rek + MB)
För kännedom: Strömstads kommun, Mark- och exploateringsavdelningen,
(mattias.olsson@stromstad.se)
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-2167

MBN § 32

Korsnäs 2:103 - ansökan om bygglov för
nybyggnad av fritidshus samt rivning

Miljö- och byggnämndens beslut

att återremittera ärendet till miljö- och byggförvaltningen för att kommunicera
miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande till sökanden och grannar som
inkommit med yttrande i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov kom in 2018-10-19. Kompletterande och reviderade
handlingar kom in 2018-10-25 och 2018-12-07.
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 102 kvadratmeter byggnadsyta. Färdigt
golv är fastställt till + 3,82 meter i entréplan och + 1,58 meter i källarplan.
Byggnadshöjden beräknas till cirka 9 meter, beräkningsgrundande fasad bestäms
till fasad mot väster.
Fastigheten ligger inom område som riskerar att påverkas av havsnivåhöjning.
Färdigt golv i entréplan ligger högre än förväntad havsnivåhöjning och sökande
uppger att någon teknik inte kommer installeras i källarplan.
Förutsättningar
Fastigheten ligger utom detaljplan och omfattas inte av några
områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas av:
•

FÖP Södra kustområdet

•

Riksintresse för Friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB)

•

Riksintresse för Naturvård enlig 3 kap 6 § MB

•

Riksintresse för Obruten kust enligt 4 kap 3 § MB

•

Riksintresse för Turism- och rörligt Friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB

•

Fastigheten ligger inom strandskyddat område

Yttranden
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lämnat yttrande.
Berörda grannar på fastigheterna Korsnäs 2:26, 2:27 och 2:28 har getts möjlighet
att yttra sig i ärendet, enligt 9 kap 25 § PBL. Ägare till Korsnäs 2:26 och 2:28 har
lämnat gemensamma skriftliga svar med invändningar kring det sökta bygglovet.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, ankomststämplad 2018-10-19
Teknisk beskrivning (Lövsta trähus), ankomststämplad 2018-10-19
Anmälan om kontrollansvarig, ankomststämplad 2018-10-25
Situationsplan, ankomststämplad 2018-12-07
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Plan- och sektionsritning, ritningsnummer A1, ankomststämplad 2018-12-07
Planritning, ritningsnummer A2, ankomststämplad 2018-12-07
Fasadritning, ritningsnummer A3, ankomststämplad 2018-12-07
Fasadritning m. befintligt hus, ritningsnummer A4, ankomststämplad 2018-12-07
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, daterat 2018-11-16
Yttranden från grannar på Korsnäs 2:26 och 2:28, ankomststämplade 2018-11-12
och 2018-12-20
Platsbesök samt fotografier, daterade 2019-01-07
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-07

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
1.

att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus

2.

att bevilja rivningslov för befintligt fritidshus

3.

att godta Gary Lyckell som kontrollansvarig

Avgift
Bygglov
Tekniskt samråd, 1 arbetsplatsbesök, slutsamråd
Summa

15 611:15 288:30 899:-

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 31 §, 9 kap. 34 §, 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § planoch bygglagen (PBL) samt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Förslag till beslut under sammanträdet

Dag Wersén (M) med instämmande av Peter Sövig (S) yrkar att ärendet
återremitteras till miljö- och byggförvaltningen för att kommunicera miljö- och
hälsoskyddsavdelningens yttrande till sökanden och grannar som inkommit med
yttrande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till

Petter Orvelin (sökande), Hiertagatan 7A, 452 94 Strömstad
Anders och Gunilla Framme (fastighetsägare Korsnäs 2:28), Knektvägen 3,
444 41 Stenungsund
Bengt och Lisbet Holme (fastighetsägare Korsnäs 2:26), Knottgränd 8,
454 93 Brastad
Urban och Jenny Holme (fastighetsägare Korsnäs 2:26), Skogsvägen 19,
452 32 Strömstad
Gary Lyckell (Kontrollansvarig), gary.lyckell@gmail.com
Akten
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Dnr MBN-2018-2218

MBN § 33

Källvik 1:93 - ansökan om bygglov för
nybyggnad av enbostadshus

Miljö- och byggnämndens beslut
1.

att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus

2.

att godta Paul Mattsson som kontrollansvarig

Avgift
Bygglov
Tekniskt samråd, 1 arbetsplatsbesök, slutsamråd
Summa

10 806:12 230:23 036:-

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) och av
kommunfullmäktige antagen taxa.

Beslutsmotivering

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att vald placering och utformning av
byggnad uppfyller de krav som ställs i 9 kap 30 § PBL. Åtgärden medges i gällande
detaljplan.
En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga, enligt 8 kap. 1 § PBL.
Åtgärden bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt 8 kap. 1 § PBL.
Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § PBL.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov kom in 2018-10-26. Kompletterande och reviderade
handlingar kom in 2018-11-19 och 2018-11-20.
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 111 kvadratmeter byggnadsyta.
Nockhöjden ligger på +56,5 meter. Taklutningen är 6 grader.
Minsta avstånd från fastighetsgräns till byggnadsdel är 6 meter.
Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan, P176. Gällande detaljplan medger en total
byggnadsyta om 168 kvadratmeter på fastigheten Källvik 1:93. Nockhöjd för
huvudbyggnad får inte överstiga +57,5 meter över nollplanet. Taklutningen får
vara högst 14 grader. Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gräns mot grannfastighet.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från gränsen samt minst 6
meter från gräns mot gata. På prickmarkerad mark får byggnad inte uppföras.
Fastigheten är i dagsläget obebyggd.
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Yttranden
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter ska
beaktas. Ett kort sammandrag av yttrandet följer under rubriken upplysning.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, ankomststämplad 2018-10-26
Teknisk beskrivning, ankomststämplad 2018-11-20
Anmälan om kontrollansvarig, ankomststämplad 2018-10-26
Nybyggnadskarta, ankomststämplad 2018-11-19
Planritning, ritningsnummer H01, ankomststämplad 2018-10-26
Fasadritning, ritningsnummer H03-1 och H03-2, ankomststämplade 2018-10-26
Sektionsritning, ritningsnummer H02, ankomststämplad 2018-10-26
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, daterat 2018-12-06
Tjänsteskrivelse (2018-12-12)

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
1.

att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus

2.

att godta Paul Mattsson som kontrollansvarig

Avgift
Bygglov
Tekniskt samråd, 1 arbetsplatsbesök, slutsamråd
Summa

10 806:12 230:23 036:-

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) och av
kommunfullmäktige antagen taxa.

Upplysningar

Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden har lämnat ett
startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer miljö- och
byggnämnden ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 § Plan- och bygglagen.
Eventuellt behöver du teckna ett färdigställandeskydd enligt 4 § lag om
färdigställandeskydd (2014:227). Om behov av färdigställandeskydd finns, måste
dessa vara tecknade innan beslut om startbesked ges. Vill du läsa mer om
färdigställandeskydd så gå in på Boverkets hemsida: www.boverket.se
Energibehovsberäkning eller U-värdes redovisning kan behöva redovisas senast i
samband med det tekniska samrådet.
Enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande:
•
Om golvbrunn ska anläggas ska godkänd reningsanläggning installeras och
separat anmälan ska lämnas in till miljö- och byggnämnden i god tid
(minst sex veckor) innan byggnadsarbetena påbörjas.
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Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under hus ska
grundkonstruktionen utföras så att risken för förhöjda radonhalter i bostaden inte
kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt
6:2.
Anvisningar i geoteknisk undersökning ska beaktas vid grundläggning. Om
klappersten förekommer vid schaktning, så måste den stabiliseras på ett
fackmässigt sätt. Hänvisas till BERGABs utlåtande 2015-02-11.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL.
Om slutlig avgift för tekniskt samråd och arbetsplatsbesök avviker från i förskott
betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så
begär.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 § PBL).

Beslutet skickas till

Knut och Venke Elde (sökande), Kolbotnveien 40, NO-1410 Kolbotn, Norge
Paul Mattsson (Kontrollansvarig), Norra Hamngatan 9A, 452 30 Strömstad
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-2408

MBN § 34

Lervik 1:26 - ansökan om bygglov för
nybyggnad av fritidshus

Miljö- och byggnämndens beslut
1.

att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus

2.

att godta Paul Mattsson som kontrollansvarig

Avgift
Bygglov
Tekniskt samråd, 1 arbetsplatsbesök, slutsamråd
Summa

13 034:9 173:22 207:-

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL) och av
kommunfullmäktige antagen taxa.

Beslutsmotivering

Bygglov får lämnas till åtgärd som innebär en liten avvikelse från detaljplanen om
avvikelsen är förenlig med planens syfte, enligt 9 kap 31 b § PBL.
Den avvikelse som bedöms görs utifrån detaljplanens bestämmelse om högsta
godtagbara taklutning. En del av taket har, enligt inkomna handlingar, en lutning
på 38 grader vilket är tre grader mer än vad detaljplanen medger.
Avsteget på tre grader från detaljplanens bestämmelse om taklutning bör kunna
utgöra avvikelse enligt 9 kap 31 b § PBL.
Berörda grannar på fastigheterna Lervik 1:22 och Lervik 1:25 har kommit in med
skriftliga invändningar på sökt bygglov. Grannarna på Lervik 1:22 har invändningar
angående taklutningen som avviker från detaljplanens bestämmelser, detta leder
till att en hel del av deras utsikt försvinner.
Grannarna på Lervik 1:25 har invändningar avseende byggnadens placering samt
dess totalhöjd och takvinkeln. Till följd av dessa faktorer kommer deras utsikt
begränsas och de kommer få mycket mindre sol till sin fastighet.
Nybyggnationen är placerad 4,5 meter ifrån gräns mot granne på Lervik 1:25 och
bör därför medges enligt plan- och bygglagen.
Fastigheterna ligger inom detaljplan samt i tätbebyggt område och att obebyggda
fastigheter bebyggs med konsekvens att befintlig utsikt minskas är något som i
detta fall bör kunna tolereras. Det bedöms inte vara en betydande olägenhet
enligt 2 kap. 9 § PBL.
I bedömningen av byggnadshöjden bestäms att fasad mot sydväst ska utgöra
beräkningsgrundande fasad vilket ger en byggnadshöjd på cirka tre meter.
Den beräkningsgrundande fasaden bestäms utifrån att byggnaden från detta håll
bedöms ha störst allmän påverkan. Den del av Raggeforsvägen som går sydväst
om fastigheten anses vara mer allmänt nyttjad då vägen som leder upp till
nybyggnationens entré endast är en återvändsgata. Området nedanför
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Raggeforsvägen sydväst om fastigheten är i detaljplanen planerad som allmän
plats, natur, vilket styrker bedömningen att den sydvästra fasaden ska vara
beräkningsgrundande.
Enligt Boverkets allmänna råd i ”Boken om lov, tillsyn och kontroll” framgår att
beräkningen av byggnadshöjd ska utgå från medelmarknivå på allmän plats om
byggnaden ligger mindre än sex meter ifrån allmän plats. Den allmänna plats som
avses här är Raggeforsvägen utanför nybyggnationens entré som ligger fem meter
från nybyggnationen och medelmarknivån här bedöms vara + 11,00 meter.
Byggnadshöjden överstiger inte det som bestämts i gällande detaljplan för
området.
Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § PBL.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov kom in 2018-12-04. Kompletterande och reviderade
handlingar kom in 2018-12-11.
Ansökan avser nybyggnad fritidshus om 150 kvadratmeter byggnadsyta, färdigt
golv är fastställt till + 11,37 meter, byggnadshöjden beräknas till cirka tre meter.
Förslaget avviker från detaljplanen vad gäller taklutningen som på ena delen av
taket uppgår till 38 grader.
Sökande har uppgett att fasad uppförs i trä och målas vit samt att takpannorna är
matt röda.
Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan, P24. Gällande detaljplan medger en total
byggnadsyta om 150 kvm. Byggnadshöjden får inte överstiga 4,5 meter.
Taklutningen får vara minst 22 grader och högst 35 grader. Fasad ska vara i trä och
målas med täckande färg. Tak ska vara i matt röda takpannor. Prickmarkerad mark
är inte avsedd att bebyggas.
Fastigheten är idag obebyggd.
Yttranden
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lämnat yttrande och har inget att invända.
Berörda grannar på fastigheterna Lervik 1:1, 1:22, 1:23, 1:25, 1:27 och 1:31 har
givits möjlighet att yttra sig i ärendet, enligt 9 kap 25 § PBL. Ägare till Lervik 1:22
och ägare till 1:25 har lämnat skriftliga svar med invändningar.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, ankomststämplad 2018-12-04
Mejl angående färg- och materialval fasad och takpannor, ankomststämplade
2018-12-11 och 2018-12-13
Teknisk beskrivning, ankomststämplad 2018-12-04
Anmälan om kontrollansvarig, ankomststämplad 2018-12-04
Situationsplan, ankomststämplad 2018-12-11
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Planritning, ritningsnummer 50-1170-A10, ankomststämplad 2018-12-11
Fasadritningar, ritningsnummer 50-1170-A11 och 50-1170-A12,
ankomststämplade 2018-12-11
Sektionsritning, ritningsnummer 50-1170-A14, ankomststämplad 2018-12-11
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, daterat 2018-12-21
Yttrande från granne på fastigheten Lervik 1:22, ankomststämplat 2019-01-03
Yttrande från granne på fastigheten Lervik 1:25, ankomststämplat 2018-12-20
Sökandes bemötande av yttranden från grannar, ankomststämplat 2019-01-04
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-11

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
1.

att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus

2.

att godta Paul Mattsson som kontrollansvarig

Avgift
Bygglov
Tekniskt samråd, 1 arbetsplatsbesök, slutsamråd
Summa

13 034:9 173:22 207:-

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL) och av
kommunfullmäktige antagen taxa.

Upplysningar

Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden har lämnat ett
startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer miljö- och
byggnämnden ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 § Plan- och bygglagen.
Eventuellt behöver du teckna ett färdigställandeskydd enligt 4 § lag om
färdigställandeskydd (2014:227). Om behov av färdigställandeskydd finns, måste
dessa vara tecknade innan beslut om startbesked ges. Vill du läsa mer om
färdigställandeskydd så gå in på Boverkets hemsida: www.boverket.se
Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under hus ska
grundkonstruktionen utföras så att risken för förhöjda radonhalter i bostaden inte
kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt
6:2.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL.
Om slutlig avgift för tekniskt samråd och arbetsplatsbesök avviker från i förskott
betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så
begär.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 § PBL).
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Beslutet skickas till

Ausrine och Pål-Henning Olsen (sökande), Kronlia 13, NO-2008 Fjerdingby, Norge
Anette Skår och Mikael Lindh (fastighetsägare Lervik 1:22), Abborrtjärnsvägen 15,
435 39, Mölnlycke (delgivningskvitto + överklagandehänvisning)
Tove Anita och Öystein Torp (fastighetsägare Lervik 1:25), Kirkeveien 33A,
NO-1664, Rolvsöy, Norge (delgivningskvitto + överklagandehänvisning)
Paul Mattsson (Kontrollansvarig), paul@mattssonbyggkonsult.se
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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Dnr MBN-2018-2224

MBN § 35

Rossö 2:313 - anmälan om tillbyggnad av
fritidshus (Attefall)

Miljö- och byggnämndens beslut

att neka startbesked för tillbyggnad av fritidshus
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Avslag 2 720:Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 13 § och 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsmotivering

Enligt 8 kap. 13 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.
Fastigheten ligger i en uttagen kommunal kulturmiljö Råssö-Rundö samt inom ett
riksintresse för kulturmiljön. För området finns en kulturhistorisk inventering där
Rossö 2:313 finns dokumenterad.
Enligt inventeringen som gjordes år 2001 är huset uppfört år 1902-1904 och
värderades i inventeringen till klass 4, där 5 är den högsta klassen. Huset
värderades högt utifrån betydelse i riksintressemiljön, bevarandegrad och i den
sammanlagda kulturhistoriska bedömningen.
Bostadshuset ligger framträdande i miljön sett från vägen till Rossö hamn och av
den anledningen bör förändringar mot öster göras varsamt. Att placera
tillbyggnaden i linje med husets norra hörn bedöms inte följa den bohuslänska
traditionen, en mer traditionell placering av tillbyggnaden hade varit i mitten av
långfasaden mot öster.
Miljö- och byggnämnden bedömer med grund i detta att vald placering och
utformning av tillbyggnad inte kan anses uppfylla de krav som ställs i 8 kap 13 §
PBL.
Förutsättningar för startbesked bedöms därmed inte föreligga enligt 10 kap 23 § 1
pkt PBL.

Sammanfattning av ärendet

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, attefallstillbyggnad, kom in 2018-10-29.
Kompletterande och reviderade handlingar kom in 2018-11-13 och 2018-12-07.
Ansökan avser tillbyggnad (attefall) av fritidshus om 13 kvadratmeter
byggnadsyta.
Yttranden
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Bohusläns museum har lämnat yttrande.
Lämnade synpunkter ska beaktas.
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Sökande har beretts tillfälle att yttra sig över det yttrande som kommit in från
Bohusläns museum. En skrivelse från sökande, genom kontrollansvarig i ärendet,
har inkommit 2018-12-07.
Bohusläns museum har lämnat ett förtydligande av sitt yttrande efter skrivelse
från sökande. Yttranden bifogas för kännedom med detta förslag till beslut.
Sökande har beretts tillfälle att yttra sig på kommunikationsskrivelse daterad
2018-12-18. Sökande uppger i skriftligt svar, ankomststämplat 2019-01-14, att de
vill att ärendet prövas i nämnd. I skrivelsen betonar sökande bland annat att de är
angelägna att behålla den traditionella bohuslänska stilen på huset.
Förutsättningar
Fastigheten ligger utom detaljplan och omfattas inte av några
områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas av:
•
•
•
•
•

Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB)
Riksintresse för naturvård enlig 3 kap 6 § MB
Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB
Riksintresse för obruten kust enligt 4 kap 3 § MB
Riksintresse för turism- och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB

Beslutsunderlag

Anmälan, ankomststämplad 2018-10-29
Teknisk beskrivning, ankomststämplad 2018-10-29
Anmälan om kontrollansvarig, ankomststämplad 2018-10-29
Situationsplan, ritningsnummer A-01-1-100, ankomststämplad 2018-11-13
Planritning, ritningsnummer A-40-1-100, ankomststämplad 2018-11-13
Fasad- och sektionsritning, ritningsnummer A-40-3-100, ankomststämplad
2018-11-13
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, daterat 2018-11-26
Yttranden från Bohusläns museum, ankomststämplade 2018-11-27 och
2018-12-10
Bemötande från sökande, ankomststämplade 2018-12-07 och 2019-01-14
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-14

Tillämpliga bestämmelser

8 kap. 13 § PBL: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan
eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
10 kap. 23 § PBL: Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en
åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
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1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har visats
upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs
ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för
nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är uppfyllda

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att neka startbesked för tillbyggnad av fritidshus
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Avslag 2 720:Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 13 § och 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Beslutet skickas till

Kjell och AnneGro Olsen (sökande), Underlandsveien 78, NO-1389 Heggedal,
Norge (delgivningskvitto + överklagandehänvisning)
Petra Waldschmidt (kontrollansvarig), petra@nasingebyggkonsult.se
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du
fick ta del av beslutet.
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MBN-2019-237

MBN § 41

Delegations- och anmälningsärenden

Miljö- och byggnämndens beslut
att lägga ärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsärenden – Miljö- och byggförvaltningen, bilaga A.
Miljö- och byggnämndens ordförande:
Ordf D-2018-14
MBN-2017-946
Yttrande i ärende F 3580-17 - Korsnäs 2:33 och Korsnäs 2:34 - beslut om
lantmäteriförrättning
Ordf D-2019-1
MBN-2018-2182
Beslut om serveringstillstånd - Hackspetten 16 - Strömstierna pizzeria, ansökan
om serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd

Beslutet skickas till
Akten
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MBN-2019-18

MBN § 42

Övriga ärenden – Hantering av detaljplaner

Sammanfattning av ärendet

Dag Wersén (M) tar upp frågan om ansvarig nämnd för hantering av detaljplaner.
Frågan kommer att tas upp vid samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Michael Olsson
Akten
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