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Underskrift ……………………………………………………...  

 Ulrika Johansson  
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Mbn § 61 
 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Ärende Rud 4:84, bygglov och strandskyddsdispens utgår från 
föredragningslistan. 
 
Ärendet redovisning av delegeringsbeslut utgår från 
föredragningslistan. 
 
Granskningsremiss för Nolgård 1:224–336 läggs till 
föredragningslistan. 
 
Lövnäs 1:161, yttrande till Länsstyrelsen läggs till 
föredragningslistan. 
 
Därefter fastställs föredragningslistan. 
 
____________ 
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Mbn § 62   Dnr 2016/72 
 

Ekonomisk avstämning januari-mars 2017 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggförvaltningen redovisar ekonomisk avstämning för 
januari-mars 2017. Miljö- och byggförvaltningen föreslår att miljö- 
och byggnadsnämnden godkänner den ekonomiska avstämningen 
för januari- mars 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-05 
Budgetuppföljning 2017-03-31 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den ekonomiska 
avstämningen för januari – mars 2017. 
____________ 
 
Sändlista: 
Ks 
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Mbn § 63   Dnr 2016/337 
 

Uppföljning av internkontroll 
 
Sammanfattning 
Redovisning av uppföljning av internkontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2017 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen 
 
____________ 
 
Sändlista: 
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Mbn § 64   Dnr 2017/126 
 

Granskningsremiss Nolgård 1:334–336 
 
Sammanfattning 
Planförslag för detaljplan för Nolgård 1:334–336. Syftet av 
planändringen är att fastigheten Nolgård 1:334 blir mark för 
handel, småindustri och kontor och därmed möjliggör en rivning av 
nämndemans-byggnaden som i dagsläget är försedd med 
rivningsförbud. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsremiss för Nolgård 1:334, 1:335 och 1:336 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter på förslaget. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Mark- och planavdelningen 
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Mbn § 65 
 

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. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.  
 
____________ 
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Mbn § 66   Dnr M-2017-85 
 

Kontrollplan för strandbadvattenprovtagning 
2017 
 
Sammanfattning 
Varje år ska miljö- och byggnadsnämnden fastställa en 
kontrollplan för provtagning av de badvatten som klassats som 
EU-bad enligt badvattenförordningen (2008:218). 
Kontrollplanen ska rapporteras till Havs- och vattenmyndighetens 
datavärd. Badplatsen, senast den 30 april varje år. 
 
För de bad som inte klassas som EU-bad rekommenderas samma 
rutiner vad det gäller provtagningsfrekvens, 
provtagningsparametrar, bedömning och information till 
allmänheten.  
 
Provtagningen 2017 ska ske veckorna 24, 28 och 32. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer förslaget till kontrollplan 
för 2017. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Serviceförvaltningen 
Fritidsenheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-04-18 8 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 67   Dnr M 2017/7 
 

Yttrande om vatten- och avloppshantering 
Lindenäs 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har från Länsstyrelsen mottagit 
begäran om yttrande om vatten- och avloppshantering för 
Lindenäs. Hammarö kommun. Miljö- och byggförvaltningen svarar 
på Länsstyrelsen sex frågor utifrån vad vi vet i dagsläget om 
kvalitén på vatten och avlopp på området.  
 
Beslutsunderlag 
Enkätinventering över Norra Lindenäs utförd i mars 2017.  
Rapport om inventering av enskilda avlopp, Västerskagsholmen 
och Södra Lindenäs 2016 
Detaljplan för Lindenäs sommarstugeområde 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggförvaltningens antar remisskrivelse till 
Länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Serviceförvaltningen 
Fritidsenheten 
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Mbn § 68   Dnr 2017/102 
 

Lövnäs 1:19, bygglov för nybyggnad av garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av garage på fastigheten Lövnäs 1:19, 
fastigheten omfattas av detaljplan för Lövnäs Mellersta Delen(17-
Å-622). Förvaltningens förslag är att bevilja bygglov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-03 
Situationsplan, inkommen 2017-03-21 
Fasadritningar inkomna 2017-03-21 
Ortofoto 
Detaljplan 17-Å-622, laga kraft 1979-12-07 
Grannyttrande 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
garage på fastigheten Lövnäs 1:19 med stöd av 9 kap 31b § 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 Örjan 
Nässlander  

 
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 § 68, forts 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 9 031 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 69 Dnr 2017/52 
 

Mörmon 5:33, bygglov för om- och tillbyggnad 
av rökeri 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov på 10 år för om- 
och tillbyggnad av rökeri på fastigheten Mörmon 5:33. Befintliga 
byggnader omfattas av detaljplan för Lillängshamnen och 
tillbyggnaden är placerad på prickmark, d.v.s. mark som inte får 
bebyggas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-31 
Plan- och fasadritningar, inkomna 2017-02-20 
Detaljplan för Lillängshamnen, laga kraft 1989-10-17 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov i 10 år 
från och med detta beslutsdatum för tillbyggnad av rökeri på 
fastigheten Mörmon 5:33 med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 
33 §. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även om startbesked med 
stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och 
kontrollansvarig krävs inte detta ärende 
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 slutbesked har utfärdats 
 
Information 
Byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller 
samhällets krav och regler. 
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. 
Anmälan om färdigställande ska skickas in till miljö- och 
byggförvaltningen för utfärdande av slutbesked när åtgärden är 
klar. 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då bygglovet vann laga 
kraft. 
 
 
 
 

file://///hamfile1/gruppkataloger/Miljö-%20och%20bygg/Bygg/Skrivelser%20&amp;%20tj-skrivelser/Tjänsteskrivelser%20mbn/2017/Bygglov/detta%20ärende
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                                                                                                  forts. 
Mbn § 69, forts 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 7 235 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Berörda sakägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar
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Mbn § 70   Dnr 2017/48 
 

Rud 4:63, bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser rivning av ett gammalt hus från 1895 samt 
uppförande av ett nytt enbostadshus. Huset är upptaget i 
kulturmiljöplanen som finns som granskningshandling, men är i 
dåligt skick. Fastigheten omfattas av en detaljplan. Förvaltningen 
förordar ett positivt beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-29 
Nybyggnadskarta inkommen 2017-03-15 
Planritning inkommen 2017-03-03 
Fasadritningar inkomna 2017-03-03 
Sektionsritning inkommen 2017-03-03 
Fotografi daterat 2016-11-30 
Detaljplan för del av Rud, Skansviken, laga kraft 1996-12-27 
Kulturmiljöplanen 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivning av befintligt äldre en- 
tvåbostadshus med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen och 
bygglov för ett enbostadshus på fastigheten Rud 4:63 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 
krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Johan 
Axelsson, certifieringsnummer SC2088-12. 
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. 
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Mbn § 70, forts 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 19 622 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 71   Dnr 2017/123 
 

Rud 4:63, strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för ersättningshus på 
fastigheten Rud 4:63 på Rud-Brännäs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-06 
Nybyggnadskarta inkommen 2017-04-03 
Fotografi daterat 2016-11-30 
Detaljplan del av Rud-Skansviken, laga kraft 1996-12-27 
 
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 byggnaderna ska uppföras redan är 
ianspråktagen. 

Som tomtplatsavgränsning får hela tomten tas i anspråk. 

 
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 § 72   Dnr 2017/43 
 

Vidön 1:6, bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för inglasat uterum på fastigheten Vidön 
1:6. 
Förvaltningens förslag är att bygglov beviljas 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-05 
Situationsplan, inkommen 2017-02-08 
Planritning inkommen 2017-02-08 
Fasadritningar inkomna 2017-02-08 
Ortofototografi  
Avstyckningsplan 17-HAÖ-402  
Grannyttranden 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för inglasat uterum 
på fastigheten Vidön 1:6 med stöd av 9 kap 31b § plan- och 
bygglagen(PBL). 
Startbesked beviljas med stöd av PBL 10 kap 3§ 
Kontrollansvarig krävs inte med stöd av PBL 10 kap 10§ 
Som kontrollplan beslutas att byggherren vid färdigställt arbete till 
miljö och byggnadsnämnden intyga att byggnationen följer beviljat 
bygglov. 
 
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 byggherren skriftligen intygat att 
bygglovet och gällande lagstiftning följts 
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats 
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 5 918 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
                                                                                                  forts 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-04-18 17 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 72, forts 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 73   Dnr 2017/39 
 

Nolgård 1:142, förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två stycken 
enbostadshus och garage på fastigheten Nolgård 1:142 efter 
avstyckning. Fastigheten omfattas av detaljplan för Nolgård 
Hälltorp. 
Förvaltningens förslag är att medge positivt förhandsbesked. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-23 
Situationsplan, inkommen 2017-02-06 
Dom Svea Hovrätt mark och miljööverdomstolen 
Ortotografi  
Detaljplan Nolgård/Hälltorp laga kraft 1981-01-04 
Översiktskarta 
 
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 två stycken enbostadshus med garage kan tillåtas 
med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen med följande villkor: 

-Befintlig komplementbyggnad i västra delen av fastigheten rivs 
-Nedtagna ekar behandlas enligt dom från Mark- och 
miljödomstolen 

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 12 093 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-04-18 19 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 74   Dnr 2017/42 
 

Rud 4:162, förhandsbesked för nybyggnad 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser en avstyckning från fastigheten Rud 4:162 lott 1, 
avsikten med avstyckningen är att ägare till Rud 4:261 vill ha 
möjlighet att bebygga del av fastigheten Rud 4:162 samt att trygga 
tillgången till möjlighet att ta sig ned till strandkanten. 
Förvaltningens förslag är att bevilja ett positivt förhandsbesked 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-29 
Situationsplan, inkommen 2017-02-16 
Fördjupad översiktsplan för Rud 
 

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 
avstyckning och nybyggnation kan tillåtas med stöd av 9 kap 31 § 
plan- och bygglagen under förutsättning att följande villkor uppfylls: 
-Byggnationen på den avstyckade delen av Rud 4:162 får endast 
utgöras av komplementbyggnader 
-Byggnadshöjden får inte överstiga 2,5 meter 

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 9 945 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-04-18 20 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 75   Dnr 2017/80 
 

Rud 4:162 (2), förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
och garage på avstyckning från fastigheten Rud 4:162. 
Fastigheten omfattas av fördjupad översiktsplan för Rud (FÖP) 
Förvaltningens förslag är ett avslag på ansökan 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-30 
Situationsplan, inkommen 2017-03-17 
Planritning inkommen 2017-03-17 
FÖP Rud med utdrag för Rud Holken (2 sidor) 
Ortofoto 
 
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 
nybyggnation av enbostadshus och garage inte kan 
tillåtas på avstyckning från fastigheten Rud 4:162 med 
stöd av PBL 2 kap 2§ och FÖP för Rud. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1 290 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
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 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-04-18 21 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 76   Dnr 2017/81 
 

Torp 1:23, förhandsbesked för avstyckning av 
tre tomter 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av tre tomter från 
fastigheten Torp 1:23. Fastigheten är belägen utanför planlagt 
område, men inom ett område som är av stort intresse för att 
bebygga med bostäder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-31 
Ansökan om förhandsbesked, inkommen 2017-03-08 
Kartbilaga till ansökan, inkommen 2017-03-08 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av tre tomter från 
fastigheten Torp 1:23. Området är beläget söder om 
Bärstadskolan och den blivande förskolan som är under 
byggnation. Intresset för bebyggelse i området är stort, varför 
området bör regleras med detaljplan innan byggnation kan 
påbörjas. 
Förvaltningen anser att den sökta åtgärden ska avslås och i stället 
prövas via detaljplan med stöd av 4 kap. 1 och 2 §§ plan- och 
bygglagen. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1 290 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
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 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-04-18 22 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 77   Dnr 2014/404 
 

Gunnarskär 1:128, tillsynsärende gällande 
olovligt byggande och miljöbrott 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser misstanke om miljöbrott och olovligt byggande 
Förvaltningen föreslår att nämnden avslutar ärendet utan vidare 
åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-06 
Beslut från åklagarmyndigheten 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan 
vidare åtgärder. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Fastighetsägarna 
Berörda grannar 
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 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-04-18 23 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 78   Dnr 2016/311 
 

Mörmon 5:33, tillsynsärende gällande olovligt 
byggande 
 
Sammanfattning 
I Lillängshamnen, på fastigheten Mörmon 5:33, har olovligen ställts 
upp en husvagn i samband med restaurangverksamhet som 
bedrevs på plats sommaren 2016. Trots att det tidsbegränsade 
bygglovet för denna verksamhet löpte ut 2016-08-30 står 
husvagnen kvar på samma plats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-29 
Tidsbegränsat bygglov, utfärdat 2016-07-15 
Avtal om anläggningsarrende med kartbilaga, upprättat 2016-04-
12 
Foto, daterat 2016-09-08, 2017-04-10 
Skrivelse om att ta bort husvagnen, daterad 2016-09-09 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

a) Företaget Street Friends Sverige AB, organisationsnummer 
559048-9026, förelägges att ta bort husvagnen med reg.nr. 
FGM621 från fastigheten Mörmon 5:33 senast 10 dagar efter att 
detta beslut vunnit laga kraft, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 
20 §. 
 
b) Om förelagd åtgärd inte är utförd inom angiven tidsram utdömes 
vite på 10 000 kronor per påbörjad vecka till dess föreläggandet 
fullföljts, med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 37 §. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Street Friends Sverige AB 
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 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-04-18 24 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 79   Dnr 2017/85 
 

Nolgård 1:345, tillsynsärende gällande olovligt 
ibruktagande innan slutbesked 
 
Sammanfattning 
Ica fastigheter bygger affärslokaler på fastigheten Nolgård 1:345. 
Byggherren har tagit apotekslokalen i bruk vilket noterades vid ett 
arbetsplatsbesök 2017-03-18 utan att slutbesked har utfärdats. 
Miljö och byggnadsförvaltningen och den kontrollansvarige har inte 
heller kallats till slutsamråd. 
Senare har ett interimistiskt slutbesked för bl.a. denna lokal kunnat 
ges per 2017-03-27 efter att intyg från brandsakkunnig inkommit till 
förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-28 
Skrivelse till den sökande daterad 2017-03-10 
Plan och bygglagen (PBL) 11 kap 51§ 
Plan och byggförordningen (PBF) 9 kap 18§ 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Byggherren till Nolgård 1:345 (tidigare Nolgård 1:235) det vill säga, 
Ica Fastigheter AB skall erlägga sanktionsavgift om 45158 kronor 
med stöd av PBL 11 kap 51§ 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Berörd fastighetsägare 
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 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

 
Mbn § 80   Dnr 2016/430 
 

Lövnäs 1:161, yttrande till Länsstyrelsen 
angående olovlig byggnad 
 
Sammanfattning 
2016-12-13 förelades ägarna till fastigheten Lövnäs 1:161 att 
senast 2017-01-31 ha avlägsnat olovligt byggda stödmurar i vatten 
utanför fastigheten Lövnäs 1:161 och fastigheten Lövnäs 1:166. 
Föreläggandet har inte överklagats och har vunnit laga kraft. Miljö 
och byggnadsnämnden vidhåller föreläggandet att de monterade 
stödmurselementen utgör en bygglovspliktig åtgärd och även 
kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. Stödmurarna 
skall avlägsnas enligt förläggandet och sanktionsavgift skall 
erläggas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-18 
Fotografier daterat 2017-04-11 
Inmätningtskarta 
Ortofoto med inmätta stödmurselement 
Anonymt grannyttrande 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden vidhåller att föreläggandet daterat 
2016-12-13, om att avlägsna de olovligt uppförda stödmurarna 
kvarstår. 
Föreläggandet har inte överklagats och har således vunnit laga 
kraft. 
Länsstyrelsens yttrande och ställningstagande i mål M80-17 (ref.nr 
535-386-2017) strider mot Hammarö Kommuns laga kraft vunna 
beslut. 
____________ 
 
Sändlista: 
Berörd fastighetsägare 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 81    
 

Övriga frågor 
 
– Genomgång av anmälda rättsfall 
– Planarkitekt Anna Åhs deltar och informerar om pågående och 
gällande detaljplaner i kommunen samt de områden som har getts 
positivt planbesked. Anna redovisar även hur bostad- och 
befolkningsutvecklingen ser ut för åren 2017-2026. 
 
 
 
 
____________ 
 
 


