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Underskrift ……………………………………………………...  

 Anna Nilsson  
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 30 
 

Fastställande av föredragningslistan 
 
 
Ärendena Hammar 1:90, strandskyddsdispens och yttrande över 
planprogram Hallersrud läggs till föredragningslistan. 
 
Med dessa ändringar fastställs föredragningslistan. 
 
____________ 
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Mbn § 31   Dnr 2016/94 
 

Samrådsremiss, planprogram för Hallersrud 
 
Sammanfattning 
Till miljö och byggförvaltningen har kommit en remiss avseende 
planprogram för Hallersrud, planprogrammet innehåller 5 olika 
alternativ. Samrådsmöte kommer att hållas i Sockenstugan 2015-
04-06 kl 18. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-21 
Remiss ankomstdaterad 2016-03-21 
Planförslag 5 st ankomstdaterade 2016-03-21 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ledamöter skriver egna 
synpunkter som lämnas för sammanställning och redovisas 
förvaltningssekreterare senast den 4 april 2016. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Mark- och planavdelningen 
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Mbn § 32    
 

Redovisning av handläggningstid för bygglov 
 
Sammanfattning 
Bygglovschef Sven-Arne Rundin informerar om handläggningstid 
för bygglov. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska en ansökan om lov eller 
förhandsbesked beslutas inom tio veckor från det att komplett 
ansökan lämnats in. Besked lämnas när ansökan är komplett för 
att den sökande ska veta när de tio veckornas handläggningstid 
börjar. Miljö- och byggförvaltningen klarar handläggningstiden med 
god marginal. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen  
 
____________ 
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Mbn § 33  
 

Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Sammanfattning 
Följande delegeringsbeslut anmäls: 
 
- Miljöinspektörernas beslut M10-11 
- Byggnadsinspektörernas beslut för perioden  

2016-02-09 till och med 2016-03-15 
- Delegeringsbeslut bostadsbidrag för perioden 2016-

02-10 till och med 2016-03-15 
 
Av dem redovisar förvaltningen följande delegeringsärenden för 
nämnden: 
 
- Ärende dnr 2016-11 (M § 10): Beslut om kompostering av 

matavfall 
- Ärende dnr 2015-274 (M § 11): Tillstånd för inrättande av 

värmepumpanläggning 
- Ärende dnr 2015/404, rivning av enbostadshus 
- Ärende dnr 2016/27, tillbyggnad av enbostadshus 
- Ärende dnr BA2016/10, installation av eluttag för spisvakt 
- Ärende dnr BA2016/11, avslag för installation av trapphiss 
 
Beslutsunderlag 
Miljöinspektörernas delegeringslista M §§ 10-11 
Byggnadsinspektörernas delegeringslista för perioden 
2016-02-09 till och med 2016-03-15 
Delegeringsbeslut bostadsbidrag för perioden 2016-02-10 
till och med 2016-03-15 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Mbn § 34   Dnr 2016-20/442 
 

Kemikalieinventering i skolor 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggförvaltningen är skyldiga att bedriva tillsyn av 
kemikalieprodukter på kommunens skolor enligt miljöbalken. 
Syftet med rapporten är att se hur arbetet med kemikalier möter 
gällande lagstiftning samt vilket utbud av kemikalieprodukter som 
finns i kommunens skollokaler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-26 
Rapport Kemikalieinventering i Hammarö kommuns 
skolor 2016 med bilagor (bifogade). Daterad 2016-02-26 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapporten med 
bilagor av kemikalieinventering i Hammarö kommuns 
skolor 2016. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Berörda skolor 
Bildningsförvaltningen 
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Mbn § 35 Dnr 2016-56 

 
Hammar 1:90, strandskyddsdispens för 
muddring samt uppläggning av 
muddringsmassor 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun, Lennart Ekengren vid kommunstyrelsen, 
ansöker om strandskyddsdispens för muddring och uppläggning 
av muddringsmassor på fastigheten Hammar 1:90. Muddringen 
och uppläggningen av muddringsmassorna ingår i projektet 
våtmarksrestaurering. Bedömningen är att betande nötboskapen 
inte kan återskapa en naturlig ” blå bård” genom klövtramp och 
bete. Därtill är markskiktet och torven alldeles för tät. Man vill 
därför schakta bort humus och mull (<40cm) på en bredd av ca 15 
meter i strandzonen, längst hela den återskapade strandängen. 
Syftet med våtmarken är att skapa betande strandängar med ett 
rikare fågelliv samt förstärka de kulturvärden som finns i området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-11 
Länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet, daterad 
2016-03-11 
Ansökan strandskyddsdispens inkom 2016-03-14 
Ansökan om stöd för restaurering 2016-03-14 
Ansökan om statsbidrag, daterat 2015-09-16 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av miljöbalken 
7 kap 18 § medge Hammarö kommun dispens från strandskyddet 
för muddring och uppläggning av muddringsmassor på fastigheten 
Hammar 1:90 enligt ansökan. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 4 960 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 36 Dnr 2016/3 
 

Fiskvik 1:48, bygglov och strandskyddsdispens 
för nybyggnation av pumphus och trädäck 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för uppförande 
av pumphus och tillhörande trädäck på fastigheten Fiskvik 1:48. 
Fastigheten omfattas av byggnadsplan för fritidshusbebyggelse på 
Fiskviksholmarna Laga kraft 28 maj 1964.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-03 
Situationsplan, inkommen 2016-03-03 
Plan och fasadritningar inkomna 2016-03-03 
Ortofotografi  
Byggnadsplan för fritidshusbebyggelse på Fiskviksholmarna, laga 
kraft 28 maj 1964 
Miljöbalken 7 kap 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov fastigheten 
Fiskvik 1:48 med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 3 § plan och    
bygglagen 

           Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte. 
 

2. Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens 
för uppförande av pumphus och trädäck med stöd av 7 kap 
18 b § miljöbalken. Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 
miljöbalken anges att anläggningen för sin funktion måste 
ligga vid vattnet (18c§ pkt3 miljöbalken). 

 
Information 
Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och 
annonseras i Post- och inrikes tidningar. Tidigast fyra 
veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, under 
förutsättning att ingen har överklagat beslutet. 
Lovet förutsätter markägarens medgivande 

Innan slutbesked kan utfärdas skall byggherren anmäla till miljö 
och byggnadsnämnden att arbetet färdigställts enligt beviljat 
bygglov och gällande lagstiftning. 
 

forts. 
 

 
Mbn § 36, forts. 
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Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då bygglovet vann laga 
kraft. 
 
Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör en dispens från 
strandskyddsbestämmelserna att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet om strandskyddsdispens vann 
laga kraft. 
 
 
Avgift 
Avgift för bygglov enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 2 000 kronor, avgift för beslutet enligt miljö- och 
byggnadsnämndens taxa uppgår till 9 920 kronor (faktureras 
separat). 
 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 37   Dnr 2016/24-25 
 

Hammar 1:90, bygglov och strandskyddsdispens 
för nybyggnad av båthus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för 
uppförande av båthus för Skärgårdsmuseets räkning på 
fastigheten Hammar 1:90. Området är beläget inom strandskyddet 
i nära anslutning till Hammars Udde och är avsett för kulturmiljö 
enligt kommunens översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-05 
Situationsplan, inkommen 2016-01-26 
Plan och fasadritning, inkommen 2016-02-05 
Stadsplan för Hammarö kyrka mm, laga kraft 1970-03-16 
Översiktsplan för Hammarö kommun, antagen av KF 2005-11-22 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 

1.   Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
båthus på fastigheten Hammar 1:90 beviljas med stöd av 
miljöbalken 7 kap 18 b §. Skälet till dispensen är att platsen 
där byggnaderna ska uppföras redan är ianspråktagen och 
att pågående verksamhet behöver utvidgas för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Som 
tomtplatsavgränsning får byggnadens plats på marken tas i 
anspråk. 

      2.   Ansökan om bygglov för nybyggnad av båthus på 
fastigheten Hammar 1:90 beviljas på delegation förutsatt att 
ingen erinran inkommer. 

 
Information 
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år. 

Innan byggnationen får påbörjas ska ett startbesked utfärdas, 
enligt PBL 10 kap 4 §. 

Tidigast fyra veckor efter att kungörelse publicerats i POIT kan 
beslutet vinna laga kraft. 

forts. 

 
 
 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2016-03-22 11 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 37, forts. 

 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov. 
 
 
Avgift 
Avgift för bygglov enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 7 070 kronor, avgift för strandskyddsdispens uppgår till 
9 920 kronor(faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Berörda grannar 
Länsstyrelsen 
Kungörelse i Post och Inrikes tidningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2016-03-22 12 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 38   Dnr 2016/74 
 

Hammar 1:1040, bygglov för nybyggnad av 
gruppbyggda radhus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av 28 st gruppbyggda småhus på 
fastigheten Hammar 1:1040, byggnationen omfattas av detaljplan 
för Hammar 1:6 mfl Rosenlund. Bruttoarena är 3646 m2 och följer 
planen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-18 
Situationsplan, inkommen 2016-02-18 
Nybyggnadskarta inkommen 2016-03-03 
Planritning inkommen 2016-02-18 
Fasadritningar inkomna 2016-02-18 
Sektionsritning inkommen 2016-02-18 
Detaljplan Hammar 1:6 mfl Rosenlund, laga kraft 2013-12-20 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 28 
st gruppbyggda småhus på fastigheten Hammar 1:1040 med stöd 
av 9 kap 30 § plan- och bygglagen. 
 
Information 
Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked 
lämnas enligt plan- och bygglagen 10 kap 3 §. En 
förutsättning för att startbesked ska kunna utfärdas är att 
ett tekniskt samråd hålls. Kontakta miljö- och 
byggförvaltningen för att boka tid för samråd.  
Byggnadsarbetena är av sådant slag att färdigställandeskydd inte 
krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Pär Adolfsson, 
certifieringsnummer SC1684-12 

 
Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och 
annonseras i Post- och inrikes tidningar. Tidigast fyra 
veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, under 
förutsättning att ingen har överklagat beslutet. 

 
Slutbesked kan lämnas när kontrollplanen är ifylld och yttrande 

från kontrollansvarig har inkommit till förvaltningen samt att 
slutsamråd hållits på arbetsplatsen. 
 
 

forts. 
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Mbn § 38, forts. 
 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då bygglovet vann laga 
kraft. 
 . 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 155 151 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 39   Dnr 2015/292 

 
Östra Tye 1:81, bygglov för nybyggnad av 
fritidshus, garage, gästhus samt kanot/pumphus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus, garage, 
gäststuga och sjöbod på fastigheten Östra Tye 1:81. Positivt 
förhandsbesked utan villkor och strandskyddsdispens är beviljat 
för fastigheten som är en avstyckning från Östra Tye 1:15. 
Fastigheten har en naturlig bergsrygg i västra delen av tomten, där 
byggherren vill placera sitt hus, ursprungligt förslag på sockelhöjd 
var satt till +57,90. Grannfastigheten Östra Tye 1:15 är bebyggd 
med ett 1-1/2 planshus från 30-talet med mycket skarp takvinkel 
och har en sockelhöjd på c:a +56,70, fastigheten på Östra Tye 
1:80 är delvis nedsprängt på tomten samt att marken är naturligt 
lägre, sockelhöjden för detta hus är c:a +55,88, byggnaden är ett 
1-planshus i etage. Berörda grannar är hörda och har lämnat 
erinran trots det positiva förhandsbeskedet pga. av ändrade 
ägarförhållanden. Förhandsbeskedet initierades av tidigare ägaren 
till Östra Tye 1:15. Grannar har främst anfört att huset har en hög 
sockelshöjd, (vilken nu sänkts till +57,00), i förhållande till 
omgivande byggnader på grannfastigheter. 
Den tänkta byggnationen strider mot gällande fördjupade 
översiktsplan avseende storlek och utformning men uppfyller 
kraven i PBL 2 kap 1,4,6 och 9§. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-09 
Plan och bygglagen 
Plan och bygglagen en kommentar (Nordstedts gula bibliotek) 
Nybyggnadskarta inkommen 2016-02-29 
Förrättningskarta inkommen 2016-02-29 
Planritningar inkommen 2015-09-18 
Fasadritningar inkomna 2015-11-10 
Sektionsritning inkommen 2015-11-10 
Orienteringskarta 
Fördjupad översiktsplan för Tye Halvön 
Grannyttrande daterade 2015-10-08 

Översiktbild placering och storlek på byggnader Östra Tye dat 
2016-03-07 
Marksektion daterad 2016-03-07 
Protokoll från möte 2016-02-25 
 
 
 
 

forts. 
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Mbn § 39, forts. 
 
 
Yrkande 
Louise Warnqvist (M) och Jens Meyer (MP) yrkar att nämnden 
avslår förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Leif Bergman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Nämnden har tagit del av all nytillkommen information och ställer 
sig bakom Leif Bergmans (S) yrkande. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för enbostadshus, 
garage, gästhus och kanot/pumphus på fastigheten Östra Tye 1:81 
med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
Reservationer 
Louise Warnqvist (M) och Jens Meyer (MP) reserverar sig till 
förmån för sitt eget yrkande. 

 
Information 
Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked 
lämnas enligt plan- och bygglagen 10 kap 3 §. En 
förutsättning för att startbesked ska kunna utfärdas är att 
ett tekniskt samråd hålls. Kontakta miljö- och 
byggförvaltningen för att boka tid för samråd.  

 
Byggnadsarbetena är av sådant slag att färdigställandeskydd 

 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är, Jonas Kullgren 
certifieringsnummer SC1979-12. 

 
Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och 
annonseras i Post- och inrikes tidningar. Tidigast fyra 
veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, under 
förutsättning att ingen har överklagat beslutet. 

 
Slutbesked kan lämnas när kontrollplanen är ifylld och yttrande 

från kontrollansvarig har inkommit till förvaltningen samt att 
slutsamråd hållits på arbetsplatsen. 

 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då bygglovet vann laga 
kraft. 

forts. 
 

Mbn § 39, forts. 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2016-03-22 16 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 59 375 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 40   Dnr 2016/42 
 

Mörmon 5:41, tillsynsärende för olovligt 
byggande 
 
Sammanfattning 
Vid besök på fastigheten Mörmon 5:41 2016-02-11 konstaterades 
att bygglovspliktiga ändringsarbeten på fasader hade påbörjats 
utan att bygglov eller startbesked beviljats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-07 
Skrivelse till byggherren 
Situationsplan 
Fotografi daterat 2016-02-11 
Plan och bygglagen (PBL) 11 kap 51 § 
Plan och byggförordningen (PBF) 9 kap 10 §  
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan och 
bygglagens 11 kap 51§ att påföra ägaren till fastigheten Mörmon 
5:41 Bowe Produkter AB en sanktionsavgift om 11 100 kronor. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Fastighetsägaren 
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 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2016-03-22 18 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 41   Dnr 2014/206 
 

Nolgård 1:225, beslut om sanktionsavgift 
 
Sammanfattning 
Byggherren har påbörjat byggnation utan att startbesked har 
beviljats, brev har sänts ut till byggherren i december 2015 med 
information om påföljd. 
Byggherren har inte bemött skrivelsen och tekniskt samråd är 
fortfarande inte hållet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-04 
Brev till byggherren daterat 2015-12-18 
Situationsplan 
Plan och bygglagen (PBL) 11 kap 51 § 
Plan och byggförordningen (PBF) 9 kap 7 § 
Bygglov daterat 2014-06-25 § 114 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att påföra byggherren till 
fastigheten Nolgård 1:225 Patrik Gustavsson Kullvägen 12 
Hammarö en sanktionsavgift om 36 852 kronor med stöd av PBL 
11 kap 51 §. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2016-03-22 19 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 42    
 

Övriga frågor 
 

 Agneta Staaf (S) redovisar ett inkommet mejl. Avsändaren 
vill ha besked om vad som gäller avseende tvätt av bilar på 
egen tomt. Ann-Kristin Djuvfeldt redovisar hur ett sådant 
ärende hanteras, och hänvisar till att den klagande kan 
kontakta Anders Hetland för mer information. Information 
kommer även att publiceras på Facebook och Hammarö 
kommuns hemsida. 

 
 Genomgång av anmälda rättsfall sker 

 
 
____________ 
 
 


