
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-08-29 1(43) 

 

Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-16.30 
 

Beslutande Leif Bergman (S), ordförande 
Agneta Staaf (S) 
Erik Gustafsson (S) ersättare för Dan Eriksson (C) 
Louise Warnqvist (M) 
Sten-Ove Jönsson (KD) 

Övriga närvarande Björn Nordenhammar (L) 
Ann-Kristin Djuvfeldt, förvaltningschef  
Sven-Arne Rundin, bygglovschef   
Arne Nilsson, byggnadsinspektör §§ 
Johan Ahlström, byggnadsinspektör §§ 121-142 
Anders Hetland, miljöinspektör §§ 121-133 
Catarina Östlund, miljöinspektör §§ 121-133 
Sofia Götblad, miljöinspektör §§ 121-133 
Anna Nilsson, förvaltningssekreterare 
Anna Åhs, planarkitekt § 122 
Daniel Ränkedal, praktikant § 122 
 
 

Utses att justera Agneta Staaf 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggförvaltningens kontor 2017-08-29 

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer: 121-150 

 Anna Nilsson 

Ordförande …………………………………………... 
 Leif Bergman 

Justerande …………………………………………… 
 Agneta Staaf 

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-08-29 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2017-08-30 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-09-20 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Anna Nilsson  



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-08-29 2 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 121 
 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Ärendet Gunnarskär 1:128 utgår. 
 
Därefter fastställs föredragningslistan. 
 
____________ 
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Mbn § 122    
 

Planarkitekt informerar om aktuella planer 
 
Sammanfattning 
Planarkitekt Anna Åhs redogör för kommunens planerade 
översiktsplaner. 
 
Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av Hammarö 
kommun och är en beredskap för den långsiktiga fysiska 
utvecklingen av kommunen. Planen ska ge vägledning för beslut 
om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den 
bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas. Planen ska redovisa 
hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till 
och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen. Planen ska även redovisa de 
allmänna intressen som anges i plan- och bygglagen (PBL) och 
miljöbalken (MB). Översiktsplanen ska leda till ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.  
Översiktsplanen lagregleras genom 3 kap plan- och bygglagen 
(PBL). Planen är obligatorisk och ska hållas aktuell, vilket innebär 
att kommunfullmäktige under varje mandatperiod ska ta ställning 
till planens aktualitet. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för redogörelsen. 
 
____________ 
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Mbn § 123   Dnr 2016/337 
 

Deluppföljning av internkontrollen 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har det yttersta ansvaret för 
den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den deluppföljning av 
internkontrollen som sker nu är en redovisning av två av 
de fem kontrollpunkter enligt nämndens internkontrollplan, 
”verksamhetsutövare får betala för kontroll som inte 
utförs” och ”fortbildning”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-08-17 
Internkontrollplan 2017 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner deluppföljningen 
av internkontrollen vad gäller om verksamhetsutövare får 
betala för kontroll som inte utförs samt fortbildning av 
förvaltningens personal. 
____________ 
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Mbn § 124   Dnr 2016/72 

 
Ekonomisk avstämning 1 januari – 31 juli 2017 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggförvaltningen redovisar ekonomisk avstämning för 1 
januari - 31 juli 2017. Miljö- och byggförvaltningen föreslår att 
miljö- och byggnadsnämnden godkänner den ekonomiska 
avstämningen för 1 januari - 31 juli 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-08-18 
Budgetuppföljning 2017-07-31 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den ekonomiska 
avstämningen för 1 januari - 31 juli 2017. 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Mbn § 125   Dnr 2017/287 

 
Detaljplan Hammar 1:62 
 
Sammanfattning 
Till miljö och byggnadsnämnden har inkommit 
granskningshandling för detaljplan för Hammar 1:62 m.fl. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-11 
Granskningshandling för Hammar 1:62 m.fl. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden lämnar synpunkter på 
granskningshandlingen avseende byggnadshöjden för 
komplementbyggnader, mot gatan bör inte murar godtas, hänsyn 
till tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller 
orienteringsförmåga. 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Mbn § 126   Dnr 2017/285 

 
Detaljplan Hammar 1:40 
 
Sammanfattning 
Remissen från KS planavdelningen har inkommit till miljö och 
byggnadsnämnden avseende upphävande av detaljplan 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10 
Samråd, inkommen 2017-07-07 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden har inget att tillägga till samrådet 
avseende upphävande av stadsplan del av Hammars udde  
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Mbn § 127   Dnr 2017/286 

 
Upphävande av avstyckningsplan Mörmon 3:1 
och Djupängen 1:1 
 
Sammanfattning 
Miljö och byggnadsnämnden har fått en remiss från KS 
planavdelningen avseende samråd inför upphävande av 
avstyckningsplan för fastigheterna Mörmon 3:1 och Djupängen 1:1 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10 
Samrådshandling inkommen 2017-07-07 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö och byggnadsnämnden svarar att 
det finns inget att tillägga till samrådshandlingen  
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-08-29 9 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 128   Dnr 2016/281 

 
Bygglov gällande Rud 3:15 
 
Sammanfattning 
Vid bygglovsprövningen och i tekniskt samråd bestämdes huset 
och garagets placering med nybyggnadskartan som underlag, 
tyvärr så redovisades inte vägsträckning med tillhörande 
vägområde på nybyggnadskartan vilket fick till följd att garaget 
kom att placeras endast 3 meter från vägen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 
Kalkyl från byggherren 
Nybyggnadskarta 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att på grund av feltolkade 
uppgifter i nybyggnadskarta upprättad av Hammarö Kommun att 
ersätta byggherren för de ökade kostnader som flyttning av 
garagets placering innebär. 
Vidare beslutar nämnden att byggherren skriftligen skall redovisa 
de merkostnader som uppstått. 
 ____________ 
 
Sändlista: 
Sökande 
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Mbn § 129 
 

Redovisning av handläggningstid för bygglov 
 
Sammanfattning 
Bygglovschefchef 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 § 130    
 

Länsstyrelsens rapport om tillsyn enligt alkohol- 
och tobakslagen 
 
Sammanfattning 
Miljöinspektör redogör för Länsstyrelsens rapport om tillsyn enligt 
alkohol- och tobakslagen i Hammarö kommun. 

 Länsstyrelsen finner efter genomförd tillsyn att verksamheten 
enligt alkohollagen gällande tillståndsgivning samt tillsyn enligt 
tobakslagen gällande detaljhandel med tobaksvaror fungerar 
generellt sett väl.  
Länsstyrelsen har samtidigt uppmärksammat följande brister:  
– Låg tillsynsfrekvens enligt alkohollagen gällande tillsyn av    
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.  

– Låg tillsynsfrekvens enligt tobakslagen gällande tillsyn över 
rökförbud på skolgårdar.  
 
Länsstyrelsen bedömer att Hammarö kommun i övrigt följer 
lagstiftningen i de delar som granskats. Detta beslut avser 
tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens rapport Dnr 705-6909-2016 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen 
 
____________ 
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Mbn § 131   Dnr 2016-311 

 
Inventering av enskilda avlopp Norra Lindenäs 
 
Sammanfattning 
Cirka 10 % av alla hushåll i Sverige har enskilt avlopp och många 
av dem är gamla, i dåligt skick och saknar efterföljande rening. 
Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för smittspridning, 
övergödning och syrebrist i våra vattendrag. I 9 kap. 7 § 
miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas 
eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål 
skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 
 
Inventeringen på Hammarö kommun genomfördes under maj 2017 
och ingick i ett LOVA-projekt (lokala vattenvårdsprojekt). Syftet 
med inventeringen är att på sikt kunna förbättra de enskilda 
avloppens standard för att minska utsläppen av övergödande 
ämnen till Vänern. Andra fördelar med inventeringen är att få 
vetskap om vilka anläggningar som finns på fastigheten, deras 
placering samt finna de som idag inte uppfyller gällande lagkrav. 
Det prioriterade området för 2017 är Lindenäs. Totalt inventerades 
34 fastigheter varav 14 i fält. Senaste inventeringen för enskilda 
avlopp i området gjordes 1995.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport om avloppsinventering norra Lindenäs 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen 
____________ 
 
Sändlista: 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 
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Mbn § 132   Dnr 2017-15 
 
Yttrande över tillståndsansökan gällande 
återvinningscentralen Hammarö 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden, Hammarö kommun, har från 
Länsstyrelsen mottagit förfrågan om yttrande angående 
tillståndsansökan gällande återvinningscentralen. Miljö- och 
byggförvaltningen anser att en oljeavskiljare ska installeras på 
dagvattennätet vid återvinningscentralen. En oljeavskiljare krävs 
för att förhindra utsläpp av oljeprodukter (hydraulolja med mera) till 
dike och recipient (Skoghallsådran).  
 
Beslutsunderlag 
Remiss; Serviceförvaltningens ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken (med bilagor) 
Tjänsteskrivelse 2017-08-22 
 
Utredning 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en oljeavskiljare ska 
installeras på dagvattennätet vid återvinningscentralen. En 
oljeavskiljare krävs för att förhindra utsläpp av oljeprodukter 
(hydraulolja med mera) till dike och recipient (Skoghallsådran). Vid 
bristande kontroll och underhåll av hjullastare, lastbilar och fyra 
rollpacker RP 7700 (fyra komprimatorer som komprimerar sorterat 
avfall i lastväxlarflak), kan olja och hydraulolja läcka ut från           
hydraulslangar med mera och spridas till dagvattenbrunnarna och 
till dagvattennätet samt vidare ut till olika recipienter som 
vattendrag och grundvatten. Om detta sker kan olja och kemikalier 
påverka bl.a. flora och fauna i de områden där dagvatten rinner ut. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 
förslag. 
____________ 
 
Sändlista: 
Länsstyrelsen Örebro län 
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Mbn § 133  
 

Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Sammanfattning 
Följande delegeringsbeslut anmäls: 
 
- Miljöinspektörernas beslut M 2017-54 – 2017-73 
- Byggnadsinspektörernas beslut för perioden  

2017-06-13 till och med 2017-08-21 
 
Av dem redovisar förvaltningen följande delegeringsärenden för 
nämnden: 
 
- Ärende dnr 2016-304 (M § 62): Beslut om planerad tillsyn 
- Ärende dnr 2017-114 (M § 64): Anmälan om miljöfarlig 

verksamhet 
- Ärende dnr 2016/197, tillsynsärende, olovligt byggande 
- Ärende dnr 2017/221, bygglov för nybyggnad av bensinstation 
 
Beslutsunderlag 
Miljöinspektörernas delegeringslista M 2017-54 – 2017-73 
Byggnadsinspektörernas delegeringslista för perioden 
2017-06-13 till och med 2017-08-21 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Mbn § 134   Dnr 2017/207 
 

Bärstad 1:56, bygglov för ombyggnad av 
flerbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser ombyggnad av fasad till lägenhet i flerbostadshus 
på fastigheten Bärstad 1:56. Ombyggnaden omfattar att montera 2 
st nya fönster i gavel på fastigheten. Då fastightenen vetter mot 
angränsande villabebyggelse har grannar hörts med erinran. 
Miljö och byggförvaltningen föreslår ett avslag på ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-27 
Situationsplan, inkommen 2016-05-27 
Planritning inkommen 2016-05-27 
Fasadritningar inkomna 2016-05-27 
Foton 
Grannhöranden 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om att 
montera in 2 st nya fönster i gavellägenhet på flerbostadshus 
Bärstad 1:56 för att få bättre ljusflöde i kök och sovrum. 
Gaveln på fastigheten gränsar mot närliggande villabebyggelse 
och grannar har hörts med erinran. Enligt plan och 
bygglagen(PBL) 2 kap skall i frågor om bygglov hänsyn tas till 
både enskilda och allmänna intressen. Vidare enligt PBL 2 kap 6§ 
skall bebyggelse placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till omgivande stadsbild och med god helhetsverkan. 
Det är tydligt om man ser till hela området att det varit arkitektens 
intention att hålla gavlarna rena med enbart ett litet wc-fönster per 
våning för att få en helhetsverkan för samtliga huskroppar 
Den sökta åtgärden innebär insyn till intilliggande bebyggelses 
trädgårdar, vilket även påpekats i grannyttranden. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av 2 kap 
6§1 plan- och bygglagen. 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1 290 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökande (besvärshänvisning) 
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Mbn § 135 Dnr 2017/264 
 

Geterud 1:31, bygglov för nybyggnad av gästhus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för ersättningsbyggnad på fastigheten 
Geterud 1:31 fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för 
Geterud (1761-P96/8). 
Förvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-03 
Situationsplan, inkommen 2017-07-27 
Planritning inkommen 2017-07-27 
Fasadritningar inkomna 2017-07-27 
Flygfotografi  
Områdesbestämmelser för Geterud 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
bygglov för ersättningsbyggnad på fastigheten Geterud 1:31, 
fastigheten omfattas av områdesbestämmelser som begränsar 
byggnationen till 60m2 fritidshus och 20 m2 komplementbyggnad. I 
dag finns ett befintligt gästhus som avses att rivas och ersättas av 
nytt gästhus om 20 m2. Åtgärden följer områdesbestämmelserna, 
berörda sakägare är hörda utan erinran 

 
Enligt plan och bygglagen (PBL) 9 kap 31§ skall bygglov ges om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser eller de krav som 
anges i 2 kap och 8 kap 1-3,67,9-13,17 och 18§§ i PBL. Då det 
handlar om fritidshus så uppfylls alla de krav som ställs i PBL, t.ex 
så behöver inte fritidshus uppfylla kraven i 8 kap 1-3§.  
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för 
ersättningsbyggnad på fastigheten Geterud 1:31 med stöd av 9 
kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
Vidare beslutar nämnden att med stöd av plan och bygglagen 
(PBL) 10 kap10§ att kontrollansvarig inte krävs 
Färdigställandeskydd enligt PBL 10 kap 23§ krävs inte 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 3 084 kronor (faktureras separat). 
 
 
 
                                                                                                forts 
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Mbn § 135, forts 
 
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.  

 
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. 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 136   Dnr 2017/216 
 

Klöverud 1:123, bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för en tillbyggnad av ett enbostadshus. 
Fastigheten omfattas av en detaljplan. om ca 50 m² bostadsyta 
samt en öppenyta med tak på drygt 20 m². 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-09 
Situationsplan, inkommen 2017-06-26 
Planritning inkommen 2017-06-26 
Fasadritningar inkomna 2017-06-26 
Sektionsritning inkommen 2017-06-26 
Detaljplan Klöverud 1:14 m fl område vid Åkervägen, laga kraft 
2009-11-12. 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
tillbyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten omfattas av en 
detaljplan. Enligt detaljplanen skall huvudbyggnad placeras minst 
4 m från fastighetsgräns. I ansökan kommer huvudbyggnaden att 
hamna 2 m från fastighetsgränsen. Detaljplanen tillåter 
komplementbyggnad att placeras 2 m från fastighetsgräns. Inom 
detaljplanens område har flera avsteg gjorts vad det gäller 
huvudbyggnadens avstånd till fastighetsgräns. Det är inte möjligt 
att bygga någon bostad på marken närmast på andra sidan 
fastighetsgränsen. Dels är det betecknat som natur i detaljplanen 
och dessutom är marken för liten för att göra till en tomt. Sikten i 
vägkorsningen intill påverkas inte nämnvärt heller. Grannar är 
hörda utan erinran. Förvaltningen anser därför att den sökta 
åtgärden kan beviljas enligt ansökan. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad på 
fastigheten Klöverud 1:123 med stöd av 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen. 
 
För åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 18 009 kronor (faktureras separat). 
 
Information 
Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked lämnas enligt 
plan- och bygglagen 10 kap 3 §. En förutsättning för att         forts 
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Mbn § 136, forts  
 
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 Bo Persson, 
certifieringsnummer SC0553-15. 

 
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. 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 137   Dnr 2017/159 
 

Västra Skagene 1:87, bygglov för nybyggnad av 
fritidshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på 
fastigheten Västra Skagene 1:87. Tomten är ianspråktagen med 
ett mindre fritidshus idag. Fastigheten omfattas av 
områdesbestämmelser för västra stranden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16 
Nybyggnadskarta inkommen 2017-05-23 
Planritning inkommen 2017-04-25 
Fasadritningar inkomna 2017-04-25 
Sektionsritning inkommen 2017-04-25 
Fotografi daterat 2017-08-17 
Områdesbestämmelser för västra stranden, Hammarö 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
bygglov för en nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Västra 
Skagene 1:87. Tomten är ianspråktagen med ett mindre fritidshus 
idag. Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för västra 
stranden. Enligt bestämmelserna får fritidshus uppföras med en 
bruksarea på 60 m² och en komplementbyggnad på 20 m². 
Sökanden söker bygglov för ett fritidshus med en bruksarea på 60 
m² som ersätter det befintliga fritidshuset som blir ny 
gäststuga/förråd. Detta är således inte en nyetablering. Senare 
kommer sökanden även att anmäla bygglovsbefriad åtgärd för 
tillbyggnad 15 m². Grannar är hörda utan erinran. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ett fritidshus på 
fastigheten Västra Skagene 1:87 med stöd av 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen. 
 
För åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 23224 kronor (faktureras separat). 
 
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.  
                                                                                                  Forts 
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Mbn § 137, forts 
 
Kontakta miljö- och byggförvaltningen för att boka tid för samråd. 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Peter Axelsson, 
certifieringsnummer SC0571-15. 
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. 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 138   Dnr 2017/204 
 

Vidön 1:70, bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Vidön 
1:70. Byggnaderna i området uppfördes av Uddeholmsbolaget på 
1930-talet för brukets tjänstemän och har därför ett kulturhistoriskt 
värde. Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 17 § ska ändring av 
sådana byggnader ske varsamt. Stöd och riktlinjer vid 
bygglovsgivning på Vidöåsen togs fram 2005. Den sökta 
tillbyggnaden avviker från dessa rekommendationer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-08 
Bygglovsritningar, inkomna 2017-06-05 
Foton, daterade 2017-08-07 
Stöd och riktlinjer vid bygglovsgivning på Vidöåsen, upprättade 
2005 
 
Utredning 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Vidön 
1:70. Fastigheten omfattas av avstyckningsplan för Vidön. 
Byggnaderna i området uppfördes av Uddeholmsbolaget på 1930-
talet för brukets tjänstemän och har därför ett kulturhistoriskt 
värde. Områdets värde utgörs av egnahemsmiljön och då mer som 
helhet än av enskilda objekt. Kulturmiljöns värde består av 
gatunätet, trädgårdarna, husens placeringar samt 
byggnadsvolymer. Viktigt är dock att inte frångå de enskilda 
husens ursprungliga utformning i för stor omfattning då även miljön 
kommer att förändras och områdets historia blir svårare att läsas. 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 17 § får inte byggnader som är 
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt förvanskas. Förvanskningsförbudet är knutet 
till byggnadens värde och gäller oberoende om ett utpekande har 
skett i förväg eller inte. Detta gäller även för enskilt värdefulla 
bebyggelseområden och ska fungera som stöd i lovgivningen. 
Stöd och riktlinjer vid bygglovsgivning på Vidöåsen togs fram 
2005. Den sökta tillbyggnaden avser tillbyggnad på framsidan mot 
gatan och avviker därmed från dessa rekommendationer. I den 
närliggande omgivningen har ingen gjort några tillbyggnader på 
framsidan. Däremot har tillbyggnader gjorts bakåt som följer de 
framtagna riktlinjerna. Förvaltningen anser att de önskade 
funktionerna kan uppnås genom omdisponering av ytor och 
tillbyggnad bakåt även i detta fall varför ansökan ska avslås. 

 
Berörda grannar har hörts i ärendet utan erinringar. 
 
                                                                                                   forts 
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Mbn § 138, forts 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om tillbyggnad då 
kravet på varsamhet inte bedöms vara uppfyllt, enligt 8 kap. 17 § 
plan- och bygglagen. 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1 290 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden (besvärshänvisning) 
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Mbn § 139   Dnr 2017/224 
 

Rud 2:1 (3), förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på tilltänkt avstyckning 
 
Sammanfattning 
Inkommen ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på tilltänkt avstyckning (skifte 3) från fastigheten 
Rud 2:1. 

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-10 
Ansökan om förhandsbesked, inkommen 2017-06-01 
Karta med tänkt avstyckning, inkommen 2017-06-15 
Synpunkt från Rud 4:33, inkommen 2017-08-02 
Fördjupning av översiktsplanen för Rud, laga kraft 2014-07-24 
 
Utredning 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
avstyckning från fastigheten Rud 2:1 har inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden. Den tilltänkta tomten utgör idag skogsmark. 
Fastigheten omfattas av fördjupning av översiktsplanen för Rud, 
där det framgår att den sydöstra delen av tomten är utpekad som 
strövområde, varför husets placering bör ske i fastighetens 
nordvästra del. I strövområdet ingår bland annat en populär stig 
mot Rud Dalen, som börjar vid fastigheten Rud 2:1(3). Tomtarean 
utgör 6 961 kvm. 

Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och avlopp, varför VA ska anslutas till detta. 

Förvaltningen gör bedömningen att ett förhandsbesked enligt 
ansökan kan lämnas då kraven i andra kapitlet i plan- och 
bygglagen bedöms uppfyllda genom utredningen i den fördjupade 
översiktsplanen.  

Enligt PBL 9 kap. 39 § ska ett förhandsbesked innehålla de villkor 
som behövs för att det ska vara förenligt med de förutsättningar 
som gäller för den kommande bygglovsprövningen. 

Berörda sakägare har hörts i ärendet utan erinran. Däremot har 
inkommit synpunkt från fastighetsägarna till Rud 4:33, att gränser 
vid väg bör justeras för att överensstämma med verkligheten i 
samband med lantmäteriförrättningen. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
                                                                                                  
                                                                                                  forts 
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Mbn § 139, forts 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan 
givna villkor. 

– Nybyggnad av bostadshus ska ske på tomtens nordvästra del, 
på sådant sätt att det inte inkräktar på markerat strövområde enligt 
den fördjupade översiktsplanen för Rud. 

– Skogen ska bevaras på den sydöstra delen av tomten som är 
markerad som strövområde. 

– Byggnad ska placeras med minsta avstånd av 4,5 meter från 
tomtgräns och minst 7 meter från väg. 

– Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 7 795 kronor (faktureras separat). 

 
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. 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 140   Dnr 2017/291 
 

Rud 3:1, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på fastigheten Rud 3:1 del av skifte 6. Tänkt avstyckning är c:a 
1000 m2 och följer inte fördjupade översiktsplanen för Rud som 
anger tomters storlek till 2000 m2 eller mer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 
Situationsplan, inkommen 2017-08-09 
Ortofotografi  
Orienteringskarta 
Fördjupad översiktsplan för Rud 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och garage på 
del av fastigheten Rud 3:1 skifte 6. Fastigheten är belägen inom 
Södra Rud. Sökt förhandsbesked avser en tänkt avstyckning om 
c:a 1000 m2. Enligt Plan och bygglagen (PBL)2 kap 1§ skall i 
ärenden rörande planläggning, bygglov och förhandsbesked 
hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, vidare enligt 
2 kap 2§ 
 ”Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken 
ska tillämpas. Lag (2014:862).” 
Enligt PBL 2 kap 4§ ”Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet.” 
PBL 2 kap 5§ handlar bl.a. om att ta hänsyn till möjligheten att 
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering mm. 
Förvaltningen bedömning med stöd av ovanstående anser att 
ansökan strider mot allmänna intressen då tomtstorleken är endast 
1000 m2 i FÖP anges en minsta om 2000 m2. 
Ansökan följer inte PBL 2 kap 2§ och brister även i PBL 2 kap 4§ 
då det saknas kommunalt VA. 
Sammantaget anser förvaltningen att förhandsbesked inte kan 
beviljas med stöd av ovanstående bedömning. 
    
                                                                                                   
                                                                                                 forts 
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Mbn § 140, forts 
 
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 och garage på del av 
fastigheten Rud 3:1 skifte 6 inte kan tillåtas då ansökan 
strider mot fördjupade översiktsplanen för Rud samt att 
krav enligt PBL 2 kap 2,4 och 5 § inte uppfylls helt. 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1290 kronor (faktureras separat). 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden (besvärshänvisning) 
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Mbn § 141   Dnr 2017/42 
 

Rud 4:162, ändring av förhandsbesked från 
komplementbyggnad till enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avsåg en avstyckning från fastigheten Rud 4:162 lott 1, 
avsikten med avstyckningen var 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 2017-08-16 
Fördjupad översiktsplan för Rud 
 
Utredning 
Miljö och byggnadsnämnden har tidigare handlagt en ansökan om 
förhandsbesked för avstyckning av del av fastigheten Rud 4:162. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Rud skall endast ett fåtal 
nyetableringar i form av avstyckningar för enbostadshus upprättas. 
Den nu sökta åtgärden består av ett c:a 7400 kvm stort område, 
ungefär hälften av den nya fastigheten ligger inom strandskyddat 
läge och kan inte bebyggas, resterande utgörs av en ”lucktomt” 
mellan Rud 4:261 och Rud 4:280. 
Den nu sökta åtgärden innebär att ett nytt enbostadshus kan 
byggas på del av Rud 4:162, vid ansökningstillfället så 
missuppfattade förvaltningen ansökan och fick intrycket av att 
ansökan ansåg ett förhandsbesked för komplementbyggnader, 
vilket också beviljades av miljö och byggnadsnämnden.   

Fastighetsägaren har reagerat på villkoret i förhandsbesked som 
begränsar möjligheten för byggnation till att avse enbart 
komplementbyggnader. 

Förvaltningen anser att en ändring av beviljat förhandsbesked skall 
göras så att villkoret om enbart komplement byggnader skall tas 
bort och därmed möjliggöra en byggnation av enbostadshus på 
fastigheten 

Berörda granna är hörda utan erinran i samband med första 
ansökan, i remissen så angavs förhandsbesked för nybyggnad. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                  forts 
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Mbn § 141, forts 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna 
åtgärden att ändra förhandsbeskedet från 
komplementbyggnad till enbostadshus kan tillåtas på den 
avsedda platsen med nedan givna villkor. 
 
– Byggnadshöjden får inte överstiga 2,7 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.  
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar
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Mbn § 142   Dnr 2017/247 
 

Rud 4:307, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage på 
två tomter på Rud som skapas av mark från tre olika fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10 
Situationsplan, inkommen 2017-06-22 
Fotografi daterat 2017-08-17 
Fördjupad översiktsplan över Rud, laga kraft 2014-07-24 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
förhandsbesked för enbostadshus och garage på två tomter på 
Rud som skapas av mark från tre olika fastigheter. Tidigare har 
sökanden sökt bygglov för att uppföra ett enbostadshus med 
garage på fastigheten Rud 4:307. Sökanden fick då avslag i 
nämnden för att fastigheten i sin helhet ligger inom kulturmiljön i 
den fördjupade översiktsplanen. Inom kulturmiljön skall 
ängsmarken skyddas varför nämnden avslog bygglovsansökan. 
Nu kommer sökanden in med en annan lösning, där man köper till 
fastigheten Rud 4:215(2) och en del av Rud 3:1 intill Rud 4:307. Av 
marken skapas sedan två fastigheter med en byggbar del per 
fastighet utanför kulturmiljön. Det tillskapas även en ny tillfartsväg 
över Rud 3:1 längs med fastigheten Rud 4:232. På detta sätt 
frigörs en yta på ca 850 m² respektive ca 1150 m² på de tänkta 
tomterna som ligger utanför kulturmiljön. Detta är tillräcklig yta för 
att få plats med ett enbostadshus och garage per fastighet. 
Grannar är hörda med erinran. Flera grannar anför att det inte bör 
byggas mer i eller intill kulturmiljön. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Yrkande 
Louise Warnqvist (M) 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. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.  
                                                                                                forts 
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Mbn § 142 forts. 
 
– Byggnader på fastigheterna ska placeras utanför kulturmiljön 
som är upptagen i den fördjupade översiktsplanen för Rud. 
– Den del av de nya fastigheterna som upptas av kulturmiljön i den 
fördjupade översiktsplanen för Rud ska bevaras. 
– Byggnader ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns och 
från kulturmiljön.  
– Maximal byggnadsyta ska vara 200 m² för huvudbyggnad och 
komplementbyggnader sammantaget per fastighet. 
– Huvudbyggnad får ha en max nockhöjd från sockel på 7 m och 
komplementbyggnad får ha en max nockhöjd från sockel på 4,5 m. 
– Byggnaderna ska byggas i traditionell lantlig stil och ha träfasad 
samt tak med takpannor. 
– Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA  
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 
8870 kronor (faktureras separat). 
 
Reservationer 
Louise Warnqvist (M) reserverar sig till förmån för sitt eget 
yrkande. 
 
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.  
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 143   Dnr 2017/274 
 

Västra Tye 1:112, förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Till miljö och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
del av fastigheten Västra Tye 1:112. 
Ett positivt beslut föreslås bli lämnat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-04 
Situationsplan, inkommen 2017-07-25 
Fördjupad översiktsplan för Tyehalvön laga kraft 2011-11-23 
Granneyttranden 
Plan och bygglag 2 kap 
 
Utredning 
Till miljö och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
del av fastigheten Västra Tye 1:112. 
Grannar har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter, ingen 
erinran har inkommit. 
I den fördjupade översiktsplanen är aktuell fastighet belägen inom 
område betecknat K2.1, ” Enstaka nya friliggande enbostadshus”. 
Fastigheten är belägen bland sedan tidigare avstyckade tomter 
och kommer att ingå i en redan etablerad by bebyggelse. 

 
Enligt PBL 2 kap 1§ skall enskilda och allmänna intressen beaktas, 
fastigheten ligger i ett område med samlad by bebyggelse och 
inkräktar inte på allmänhetens möjlighet till natur och friluftsliv. 
Vidare skall enligt PBL 2 kap 2§: Planläggning och prövningen i 
ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. Då fastigheten ligger i 
anslutning till samlad bebyggelse så uppfyller fastigheten 2 kap2§. 
Enligt PBL 2 kap 4 § så får marken tas i anspråk och bebyggas om 
det ur allmän synpunkt är lämpligt, 2 kap 5§ handlar om placering 
av bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, 
mark och vattenförhållanden, möjlighet att ordna trafik, 
vattenförsörjning, avlopp mm. Västra Tye har numera kommunalt 
VA och även kraven i övrigt i 2 kap 4§ uppfylls. 
2 kap 6§ handlar om bebyggelsens placering och utformning samt 
placering som är lämpligt med hänsyn till bla. landskapsbilden, god 
helhetsverkan, hushållning med energi och vatten, möjlighet att 
hantera avfall, trafikförsörjning samt möjligheter för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området. 
                                                                               forts 
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Mbn § 143, forts 
 
Miljö och byggförvaltningen anser efter granskning att ansökan om 
förhandsbesked uppfyller kraven i 2 kap PBL och förhandsbesked 
kan beviljas  
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
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.  

 
– Byggnadshöjden får inte överskrida 2,7 meter 
– Byggnader skall anslutas till kommunalt VA-nät 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 10122 kronor (faktureras separat). 
 
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.  
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
POIT 
 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-08-29 34 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 144   Dnr 20147/275 
 

Västra Tye 1:112 (lott 9), förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Till miljö och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
del av fastigheten Västra Tye 1:112 lotten 9. 
Ett positivt beslut föreslås bli lämnat 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-04 
Situationsplan, inkommen 2017-07-25 
Fördjupad översiktsplan för Tyehalvön  laga kraft 2011-11-23 
Granneyttranden 
Plan och bygglag 2 kap 
 
Utredning 
Till miljö och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
del av fastigheten Västra Tye 1:112. 
Grannar har hörts utan erinran. 
I den fördjupade översiktsplanen är aktuell fastighet belägen inom 
område betecknat K2.1, ” Enstaka nya friliggande enbostadshus”. 
Fastigheten är belägen bland sedan tidigare avstyckade tomter 
och kommer att ingå i en redan etablerad by bebyggelse. 

 
Enligt PBL 2 kap 1§ skall enskilda och allmänna intressen beaktas, 
fastigheten ligger i ett område med samlad by bebyggelse och 
inkräktar inte på allmänhetens möjlighet till natur och friluftsliv. 
Vidare skall enligt PBL 2 kap 2§:Planläggning och prövningen i 
ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. Då fastigheten ligger i 
anslutning till samlad bebyggelse så uppfyller fastigheten 2 kap2§. 
Enligt PBL 2 kap 4,§  så får marken tas i anspråk och  bebyggas 
om det ur allmän synpunkt är lämpligt, 2 kap 5§ handlar om 
placering av bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet, mark och vattenförhållanden, möjlighet att ordna trafik, 
vattenförsörjning, avlopp mm. Västra Tye har numera kommunalt 
VA och även kraven i övrigt i 2 kap 4§ uppfylls. 
2 kap 6§ handlar om bebyggelsens placering och utformning samt 
placering som är lämpligt med hänsyn till bla. landskapsbilden, god 
helhetsverkan, hushållning med energi och vatten, möjlighet att 
hantera avfall, trafikförsörjning samt möjligheter för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området. 
 
                                                                                                  forts 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-08-29 35 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 144, forts  
 
Miljö och byggförvaltningen anser efter granskning att ansökan om 
förhandsbesked uppfyller kraven i 2 kap PBL och förhandsbesked 
kan beviljas  
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
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.  
 
– Byggnadshöjden får inte överskrida 2,7 meter 
– Byggnader skall anslutas till kommunalt VA-nät 
– Bruttoarea för byggnader begränsas till 300 m2 
– Som förgårdsmark som inte får bebyggas skall minst 4,5 från 
vägkant gälla 
– Garagebyggnad skall placeras minst 6 meter från gata 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 12096 kronor (faktureras separat). 
 
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.  
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
POIT 
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Mbn § 145   Dnr 2017/264 
 

Geterud 1:31, strandskyddsdispens för 
nybyggnad av gäststuga 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad på 
fastigheten Geterud 1.31. på fastigheten finns idag ett äldre 
gästhus som avses att rivas och ersättas av ett sk. ”Attefallhus” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-03 
Situationsplan, inkommen 2017-07-27  
Flygfotografi 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten 
Geterud 1:31. 
För fastigheten gäller områdesbestämmelser för Geterud (1761-
P96/8 
På fastigheten finns idag en äldre gäststuga i dåligt skick som 
avses att rivas och ersättas med en ny enligt ansökan ett sk. 
”Attefallshus”. Byggnaden ligger inom strandskyddat område, som 
skäl för strandskyddsdispens anger byggherren att tomten redan 
är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Vid kontroll av flygfoton kan man konstatera 
att tomten är ianspråktagen helt ned till vattnet. Då det idag finns 
ett befintligt gästhus på samma plats som den nya gäststugan ska 
placeras så finns det skäl att medge dispens med stöd av 
Miljöbalken 7 kap 18c:1§. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för 
uppförande av ersättningsbyggnad på fastigheten Geterud 1:31 
med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som tomtplatsavgänsning 
skall hela tomten anges. 

Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 9920 kronor (faktureras separat). 

____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 146   Dnr 2017/246 
 

Hälltorp 1:43, strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus som ersätter befintligt fritidshus på fastigheten 
Hälltorp 1:43. Fastigheten omfattas av strandskyddet varför 
dispens krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10 
Ansökan, inkommen 2017-06-19 
Situationsplan, inkommen 2017-06-19 
Karta gällande strandskyddet, upprättad 2014-10-17 
Ortofoto över området 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus som ersätter 
befintligt fritidshus på fastigheten Hälltorp 1:43. Hela fastigheten är 
belägen inom strandskyddet varför dispens krävs. 

 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från strandskyddet 
om det finns särskilda skäl, enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 18 b §. I 
miljöbalkens 7 kap. 18 c § uppräknas sex stycken särskilda skäl 
för att kunna bevilja en strandskyddsdispens: 

1.redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse. 

Åberopat skäl i detta fall är att det redan finns en byggnad på 
fastigheten som ska ersättas. 

Befintlig byggnad har dock inte varit bebodd på åtskilliga år och är 
därför förfallen på ett sådant sätt att hemfridszonen har upphört 
sedan länge, varför särskilt skäl för dispens saknas. Då dispens 
från strandskyddet inte kan medges, har heller inte ansökan om 
förhandsbesked prövats i detta ärende. 
 
 
                                                                                                 forts 
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Mbn § 146, forts 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden medger inte strandskyddsdispens 
för uppförande av enbostadshus på fastigheten Hälltorp 1:43 med 
stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken.  

Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1 290 kronor (faktureras separat). 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden (besvärshänvisning) 
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Mbn § 147   Dnr 2017/229 
 

Rud 4:154, strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av ett enbostadshus som ersätter befintligt fritidshus som rivs på 
fastigheten Rud 4:154. Fastigheten omfattas av strandskydd varför 
dispens krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-08 
Situationsplan, inkommen 2017-06-15 
Fotografi daterat 2017-08-18 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus som ersätter 
befintligt bostadsbyggnad. Fastigheten är belägen utanför planlagt 
område, men omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Rud. 
Fastighetens storlek är totalt 9880 m² varv 8680 m² är landarea. 
Idag står det ett fritidshus och en större komplementbyggnad på 
fastigheten. Det är fritidshuset som ska ersättas med ett 
enbostadshus. Det nya huset kommer att placeras på samma plats 
men med en annan vinkel mot sjön än det befintliga huset. Se 
situationsplan. Huset kommer inte att placeras närmare vattnet än 
idag och det är ett fritidshus som ska ersättas med ett 
enbostadshus. 

 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från strandskyddet 
om det finns särskilda skäl, enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 18 b §. I 
miljöbalkens 7 kap. 18 c § uppräknas sex stycken särskilda skäl 
för att kunna bevilja en strandskyddsdispens: 

1.redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse. 
Särskilt skäl i detta fall är att fastigheten redan är ianspråktagen på 
ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
vilket innebär att en strandskyddsdispens kan beviljas.  
                                                                                                   forts 
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Mbn § 147, forts 
 
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 redan är 
ianspråktagen. 

Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 9920 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 148   Dnr 2017/276 
 

Västra Tye 1:112, strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus och garage på del av fastigheten Västra Tye 1:112 
skifte 9. Fastigheten är belägen inom i fördjupade översiktsplanen 
för Tye Halvön utpekat område för ytterligare exploatering. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-08 
Situationsplan, inkommen 2017-07-25 
Översiktskarta  
Miljöbalken 7 kap 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus och 
garage på del av fastigheten Västra Tye 1:112 skifte 9. 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område och enligt 
Miljöbalkens 7 kap 15§ får inga nya byggnader uppföras inom 
strandskyddat område. Dock finns enligt Miljöbalken 7 kap 18c§ 
vissa undantag som kan bevilja en strandskyddsdispens. 

 
Sökanden anger som skäl för strandskyddsdispens att fastigheten 
är avskuren från strandlinjen av framförvarande bebyggelse (MB 7 
kap 18c§pkt2). 
 
Vid granskning av kartan framgår att den tänkta avstyckningen är 
avskuren från strandlinjen av fastigheterna Västra Tye 1:17 och 
Västra Tye 1:111 och således bör en strandskyddsdispens kunna 
beviljas med stöd av MB 7 kap 18c§ punkt 2. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
och garage på del av fastigheten Västra Tye 1:112 skifte 9 kan 
beviljas med stöd av Miljöbalken (MB) 7 kap 18c§2 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 9 920 kronor (faktureras separat). 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 149   Dnr 2017/254 
 

Rud 4:261, tillsynsärende  
 
Sammanfattning 
När miljö- och byggförvaltningen kom för att hålla slutsamråd på 
plats i det nya fritidshuset noterades att huset redan tagits i bruk.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-09 
Fotografier daterade 2017-06-29 

 
Utredning 
Vid slutsamråd den 29 juni 2017 på byggplatsen har miljö- och 
byggförvaltningen noterat att det nybyggda fritidshuset var taget i 
bruk innan slutsamråd och slutbesked. 

 
Enligt plan och bygglagen (PBL) krävs det slutbesked för att få ta 
byggnad eller delar av byggnad i bruk, 10 kap 4 § PBL. Att ta en 
bygglovspliktig byggnadsåtgärd i bruk utan att slutbesked 
meddelats är förenat med sanktionsavgift enligt 11 kap 51§ PBL. 
Sanktionsavgiften beräknas enligt PBF 9 kap 18 § pkt 1. 
Avgiften beräknas med 0,3 prisbasbelopp + 0,001 prisbasbelopp 
per kvadratmeter, i ert fall: 
0,3 x 44800+0,001*44800*175 m² = 21280 kronor. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av PBL 11 kap 
51§ att påföra byggherren till Rud 4:261 sanktionsavgift på 21280 
kronor. Avgiften har beräknas enligt PBF 9 kap 18 § pkt. 1.  
____________ 
 
Sändlista: 
Fastighetsägaren 
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Mbn § 150    
 

Övriga frågor 
 
– Genomgång av rättsfall 
 
____________ 
 
 
 


