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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 4 
 
Punkten Mörmon 5:66, grön resplan, läggs till föredragningslistan.  
Punkten Sätter 2:1, bygglov för parkering och carport, läggs till 
föredragningslistan. 
Därefter fastställs föredragningslistan. 
____________ 
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Mbn § 5   Dnr 2017/3 
 

Mörmon 5:66, grön resplan 
 
Sammanfattning 
Trafikplanen syftar till att ta hänsyn till att på grund av ändrade 
klimatförhållanden kunna hantera stora dagvattenflöden, samt att 
Hammarö har antagit ett strategiskt program för hållbar utveckling 
och god folkhälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-11 
Grön resplan för projekt centrumtomten Mörmon 5:66 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av plan- och 
bygglagen 2 kap 2 § att Grön resplan för projekt centrumtomten på 
fastigheten Mörmon 5:66 skall vara styrande vid projektering av p-
platser och grönytor i projektet. 
____________ 
 
Sändlista: 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 6 
 

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 som 
i nuläget ligger på ca åtta veckor. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.  
 
____________ 
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Mbn § 7  
 

Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Sammanfattning 
Följande delegeringsbeslut anmäls: 
 
- Miljöinspektörernas beslut M § 105-122 
- Byggnadsinspektörernas beslut för perioden  

2016-12-05 till och med 2017-01-11 
- Delegeringsbeslut bostadsbidrag 2016-12-06 till och 

med 2017-01-10 
 
Av dem redovisar förvaltningen följande delegeringsärenden för 
nämnden: 
 
- Ärende dnr 2016/269 (M § 109): Beslut om riskklassificering 

samt årlig avgift 
- Ärende dnr 2016/328 (M § 107): Beslut om årlig tillsynsavgift 
- Ärende dnr 2016/133, bygglov för nybyggnad av gruppbyggda 

småhus/radhus 
- Ärende dnr 2016/426, bygglov för ändrad användning 
- Ärende BA2016/63 
- Ärende BA2016/66 
 
Beslutsunderlag 
Miljöinspektörernas delegeringslista M § 105-122 
Byggnadsinspektörernas delegeringslista för perioden 
2016-12-05 till och med 2017-01-11 
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag 2016-12-06 
till och med 2017-01-10 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 8   Dnr 2017/2 
 

Djupsundet 1:12, bygglov för tillbyggnad av 
garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av ett garage med gästdel inkl. toa med 
dusch. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09 
Situationsplan, inkommen 2017-01-02 
Planritning inkommen 2017-01-02 
Fasadritningar inkomna 2017-01-02 
Sektionsritning inkommen 2017-01-02 
Detaljplan Djupsundet, 1761-P09/1 
Grannintygande 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

Som kontrollplan enligt 10 kap 5 § plan- och bygglagen 
fastställs att byggherren ska intyga till miljö- och 
byggförvaltningen, i samband med slutanmälan, att 
bygglovet har färdigställts enligt fastställda handlingar. 
Åtgärden får tas i bruk innan slutbeskedet är utfärdat. 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner 
byggnadsnämnden genom detta startbesked att den sökta 
åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig 
krävs inte i detta ärende. 
 
Information 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga 
åtgärder att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats 
enligt 
10 kap. 4 § PBL om inte byggnadsnämnden beslutar annat.  
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 3 172 kronor (faktureras separat). 
 
 
 
 
                                                                                      forts. 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 8, forts 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 9 Dnr 2017/4 
 

Sätter 2:1, bygglov för parkering och carport 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser anläggande av parkeringsplatser för husbilar samt 
en carport för husbilar på fastigheten Sätter 2;1 Hammarö 
Golfklubb. Ansökan avser att utöka möjligheten för besökande 
med husbilar att få möjlighet att parkera med tillgång till laddström 
mm. Området ligger utom planlagt område och även utanför 
strandskyddsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-11 
Situationsplan, inkommen 2017-01-09 
Fasadritningar inkomna 2017-01-09 
Plan och bygglagen 2010:900 (PBL) 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för p-platser och 
carport på fastigheten Sätter 21:1 med stöd av 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen. 
Startbesked beviljas med stöd av PBL 10 kap 23§ 
Byggherren ansvarar för att kraven i lagstiftningen uppfylls. 
Utsättning skall ske av behörig utsättare. 
Björn Nordenhammar (L) anmäler jäv och lämnar lokalen under 
ärendets handläggning. 
 
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. 

 
Slutbesked kan lämnas när anmälan om färdigställande har 
redovisats för miljö och byggförvaltningen. 

 
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 11 927 kronor (faktureras separat). 
 
 
 
                                                                                         forts. 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 9, forts 
 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökande 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 10   Dnr 2016/355 
 

Västra hovlanda 1:48, bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten 
Västra Hovlanda 1:48. Fastigheten omfattas inte av någon 
detaljplan. Det finns inget förhandsbesked. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-19 
Nybyggnadskarta inkommen 2016-12-06 
Planritning inkommen 2016-12-06 
Fasadritningar inkomna 2016-12-06 
Sektionsritning inkommen 2016-12-06 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för enbostadshus 
och garage på fastigheten Västra Hovlanda 1:48 med stöd av 9 
kap 31 § 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 
krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 

 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Lars Granrud, 
certifieringsnummer SC2014-12. 

 
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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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 10, 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 30 035 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 11   Dnr 2016/408 
 

Västra Tye 1:89, bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser rivning av ett befintligt hus samt bygglov för ett nytt 
enbostadshus med garage. Fastigheten omfattas inte av någon 
detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-05 
Nybyggnadskarta inkommen 2016-11-18 
Planritning inkommen 2016-11-18 
Fasadritningar inkomna 2016-11-18 
Sektionsritning inkommen 2016-11-18 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för rivning av 
befintligt hus samt bygglov för nytt enbostadshus med 
garage på fastigheten Västra Tye 1:89 med stöd av 9 kap 31 § 

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 
krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 

 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Jonas Kullgren, 
certifieringsnummer SC1979-12 K. 
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. 
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Mbn § 11, forts 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 30 374 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 12   Dnr 2016/352 
 

Västra Tye 1:111, bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser rivning av befintligt fritidshus och uppförande av 
nytt enbostadshus med carport och garage. Det finns 
förhandsbesked och strandskyddsdispens.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-15 
Nybyggnadskarta inkommen 2016-12-22 
Planritning inkommen 2016-12-21 
Fasadritningar inkomna 2016-12-21 
Sektionsritning inkommen 2016-12-21 
Beslutat förhandsbesked från 2015-11-17, Mbn § 167. 
Beslutad strandskyddsdispens från 2015-11-17, Mbn § 166 
Yttrande från granne 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för enbostadshus 
med carport och fristående garagebyggnad på fastigheten Västra 
Tye 1:111 med stöd av 9 kap 31 § 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 
krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 

 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Lars Granrud, 
certifieringsnummer SC2014-12. 

 
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 § 12, 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 57 678 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 13   Dnr 2016/410 
 

Mosserud 1:11, förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Mosserud 1:11. Det har funnits ett 
förhandsbesked för ett enbostadshus som gick ut i oktober 2016.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-20 
Situationsplan, inkommen 2016-11-16 
Fotografier daterade 2016-12-20 
Mål nr P 124-14 från Mark- och miljödomstolen, Vänersborg, 2014-
10-10. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden förklarar att ansökan om 
förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mosserud 1:11 kan 
tillåtas med stöd av 9 kap 39 § plan- och bygglagen under 
förutsättning att följande villkor uppfylls: 
-  Av kommunen godkänd Va-anläggning. 
-  Utformning som uppfyller omgivningskravet och vara av ”lantlig   
karaktär”. 
-  Fasaden ska vara traditionell och av trä. 
-  Tak i röd eller svart kulör av takpannor eller traditionellt plåttak. 
-  Maximal byggnadsyta för huset ska vara 200 m². 
-  Nockhöjd max. 8,0 m från sockel. 
-  Sockelhöjd bestäms vid bygglovs handläggning. 
-  Huset får ej placeras närmare tomtgräns än 4,5 m. 
-  Befintlig gäststuga mitt på tomten måste flyttas eller rivas. Ska 
ansökas i bygglov. 
 
Information 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan 
om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft enligt 9 kap 18 § plan- och bygglagen. 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas.  
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 7 708 kronor (faktureras separat). 
 
 
                                                                                                forts. 
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Mbn § 13, forts 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 14   Dnr 2016/383 
 

Västra Tye 1:40, förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Inkommen ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på tilltänkt avstyckning från fastigheten Västra Tye 
1:40. 

Förslaget bedöms motsvara kraven enligt plan- och bygglagens 
(PBL) 2 kap varför ett positivt förhandsbesked bedöms kunna 
lämnas för den sökta åtgärden. 

Fastigheten är belägen inom strandskyddet. Ansökan om dispens 
har inkommit och behandlas i ett separat ärende. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-10 
Ansökan om förhandsbesked, inkommen 2016-11-01 
Karta med redovisad avstyckning, inkommen 2016-11-01 
Fördjupad översiktsplan för Tyehalvön, laga kraft 2011-11-23 
Erinran från Västra Tye 1:39, inkommen 2016-12-19 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Som förhandsbesked enligt PBL 9 kap. 17 § förklarar miljö- och 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus på 
avstyckning från Västra Tye 1:40 kan tillåtas enligt PBL 9 kap 31 § 
under förutsättning att följande villkor uppfylls: 

-Befintlig byggnad ska ersättas av ny huvudbyggnad, vars 
byggnadsarea får uppgå till max 10% av tomtarean. 

-Högsta antal våningar är ett plan med inredd vind, så kallat 1 ½-
plan hus. 

-Maximal byggnadshöjd får vara max 4,5 meter. 

-Befintlig anslutningsväg mot Tyevägen ska användas. 

-Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. 

 
Information 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan 
om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft.  

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
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                                                                                                 forts. 
Mbn § 14, forts 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 7 795 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 15   Dnr 2016/443 
 

Västra Tye 1:40, strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus som ersätter befintlig byggnad på avstyckning 
från fastigheten Västra Tye 1:40. Fastigheten omfattas av 
strandskyddet varför dispens krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10 
Ansökan, inkommen 2016-12-20 
Situationsplan, inkommen 2016-12-20 
Ortofoto över området 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för 
uppförande av enbostadshus med stöd av 7 kap 18 b § 
miljöbalken. Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § miljöbalken 
anges att platsen där byggnaden ska uppföras är väl avskild från 
området närmast strandlinjen genom bebyggelse. 

Som tomtplatsavgränsning får hela tomten tas i anspråk. 

Rättelse av skrivfel har skett 2017-01-18 med stöd av 
Förvaltningslagen 26 §. 

 

Information 
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 beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 9 920 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 16   Dnr 2016/431 
 

Hallersrud 1:48, tillsynsärende olovligt 
byggande 
 
Sammanfattning 
Anmälan har inkommit från Sofia Fougstedt avseende olovligt 
byggande på fastigheten Hallersrud 1:48 (Hallersruds skola). 
Anmälaren anser att befintlig del av byggnaden byggs om till 
väsentligt annat ändamål än det tidigare använts som enligt plan- 
och bygglagen 9 kap 2 § 3a. 
Förvaltningen bedömer att den förändring av planlösningen som 
sker inte är att betrakta som ändring för väsentligt annat ändamål. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09 
Planritning inkommen 2016-11-02 
Planritning med förändringar redovisade 
Anmälan från Sofia Fougstedt inkommen 2016-12-12 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Anmälan om olovligt byggande avslås med stöd av 9 kap 2§3a. 
____________ 
 
Sändlista: 
Klaganden 
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Mbn § 17   Dnr 2016/197 
 

Hallersrud 1:66, tillsynsärende olovligt 
byggande 
 
Sammanfattning 
På grund av skrivelse från Sofia Fougstedt boende på Hallersrud 
har miljö- och byggförvaltningen initierat ett tillsynsärende 
avseende olovligt byggande på fastigheten Hallersrud 1:66. På 
fastigheten bedrivs idag reparation och handel med reservdelar för 
entreprenad och jordbruksmaskiner, samt lagerhållning av 
begagnade maskiner och maskindelar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10 
Bygglov daterat 1984-02-22 
Plan och bygglag (2010:900) 9 kap 2§ 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Tillsynsärendet avslutas, pågående verksamhet har bygglov för 
maskin och smidesverkstad och någon anmälningsplikt enligt PBF 
9 kap 16 § föreligger inte. 
____________ 
 
Sändlista: 
Sofia Fougstedt 
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Mbn § 18   Dnr 2016/297 
 

Hallersrud 1:67 
 
Sammanfattning 
Anmälan avser otillåten anläggande av parkeringsplats på 
fastigheten Hallersrud 1:67. Anmälan är inkommen till 
förvaltningen 2016-08-29 och avser en yta väster om gång- och 
cykelvägen(GC-väg) mittemot fastigheten Hallersrud 1:66 som 
bedriver reparation och handel med entreprenad och 
jordbruksmaskiner. 
Den klagande anmärker på att den yta väster om gång- och 
cykelvägen som används för parkering saknar bygglov.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09 
Situationsplan 
Skrivelse till Maskin och Smide daterat 2016-09-06 
Skrivelse från Kommunstyrelsen daterad 2016-09-21 
Mejlkopia till Sofia Fougstedt 2016-09-26 
Fotografi daterat 2016-10-21 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Anmälan om otillåten parkering enligt PBF 6 kap 1 § är handlagt 
och möjligheten att korsa GC-vägen för parkering väster om GC-
vägen är undanröjt. Ärendet har handlagts med stöd av PBL 11 
kap 22 §. 
Ärendet avslutas därför utan vidare åtgärd. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sofia Fougstedt 
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Mbn § 19    
 

Övriga frågor 
 
-Genomgång av rättsfall 
 
 
 
 


