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Mbn § 151 
 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Ärendet Hallersrud 1:49 utgår från föredragningslistan. 
Ärendet Lunden 1:22 utgår från föredragningslistan. 
 
Därefter fastställs föredragningslistan. 
 
____________ 
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Mbn § 152   Dnr 2016/72 
 

Delårsrapport 2017 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggförvaltningen överlämnar förslag till delårsbokslut 
för januari-augusti 2017 samt helårsprognos för 2017. I dagsläget 
förväntas miljö- och byggnadsnämnden få ett överskott gentemot 
budget med 400 tkr. Miljö- och byggförvaltningen föreslår att miljö- 
och byggnadsnämnden godkänner delårsrapporten för 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-09-15 

Delårsrapport 2017 för miljö- och byggnadsnämnden. 
Budgetuppföljning 2017-08-31 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner delårsrapporten 
för 2017. 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen
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Mbn § 153   Dnr 2016/337 
 

Internkontroll 2017 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har, enligt av kommunfullmäktige antagna 
riktlinjer, det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll och att resurser finns till organisationen för 
intern kontroll. 
 
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområden. Enligt kommunstyrelsens 
riktlinjer för internkontroll ansvara förvaltningarna för att 
kontinuerligt följa upp det interna kontrollsystemet. 

 
Nämnden har tidigare beslutat om riktlinjer för internkontroll och 
resultatet av uppföljningen ska redovisas till nämnden under 
september månad. Den aktuella tidsperioden för internkontrollen är 
2016-09-01 till och med 2017-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-09-15 

Plan för internkontroll 2017 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisad 
internkontroll för 2017. 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Mbn § 154   Dnr 2017/310 
 

Synpunktshantering första halvåret 2017 
 
Sammanfattning 
Kontaktcenter har sammanställt inkomna synpunkter för 
första halvåret 2017.  

 
Sammanställningen visar att klagomålen gäller 
rivningstillstånd för nämndemannagården, nedskräpning, 
tomgångskörning, leriga vägar vid krossningsverksamhet, 
byggnation som lämnats ofärdig, uppställning av fordon 
på villatomt, opassande med mur i villaområde, lång 
handläggningstid för bergvärme samt hög häck. 

 
Idéer och förslag som inkommit gäller önskemål om alla 
som är ansvariga för byggnationer ska erbjuda toaletter till 
sina arbetare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-07 
Sammanställning av synpunkter från kontaktcenter, 
Exceldokument 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Mbn § 155   Dnr 2017/293 

 
Samrådsremiss gällande ny översiktsplan 
Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
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. 
 
Utredning 
Nämnden påpekar oklar grammatik i vissa meningar som t.ex. 
sidan 69 ”exploatering ska via detaljplan”. Detta återkommer på 
fler ställen och bör ses över. 
 
Sexvåningshus på Mörmon (Haga) anses inte lämpligt. 
 
Beslutsunderlag 
Översiktsplan 2017, samrådshandling 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden vill tillägga följande till Översiktsplan 
2017 
 
– Kontrollera meningsbyggnad 
– Sexvåningshus på Mörmon (Haga) anses inte lämpligt 
 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Mark- och planavdelningen 
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Mbn § 156 
 

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 § 157  
 

Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Sammanfattning 
Följande delegeringsbeslut anmäls: 
 
- Miljöinspektörernas beslut M § 74 - 91 
- Byggnadsinspektörernas beslut för perioden  

2017-08-22 till och med 2017-09-18 
 
Av dem redovisar förvaltningen följande delegeringsärenden för 
nämnden: 
 
- Ärende dnr 2017-223 (M § 83): Beslut om registrering av 

livsmedelsanläggning 
- Ärende dnr 2017-264 (M § 77): Beslut om registrering av 

livsmedelsanläggning 
- Ärende dnr 2016/388, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
- Ärende dnr 2017/240, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
 
Beslutsunderlag 
Miljöinspektörernas delegeringslista M § 74 - 91 
Byggnadsinspektörernas delegeringslista för perioden 
2017-08-22 till och med 2017-09-18 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Mbn § 158   Dnr 2017/279 
 

Lindenäs 1:18, bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, garage och sjöbod 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage 
och sjöbod på fastigheten Lindenäs 1:18. Befintliga byggnader på 
tomten ska rivas. Fastigheten omfattas av detaljplan för Lindenäs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Situationsplan, inkommen 2017-08-02 
Nybyggnadskarta inkommen 2017-08-02 
Planritning inkommen 2017-08-02 
Fasadritningar inkomna 2017-08-02 
Sektionsritning inkommen 2017-08-02 
Detaljplan för Lindenäs (1761-14/2), laga kraft 2013-11-14 
Grannyttranden 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och sjöbod på 
fastigheten Lindenäs 1:18. Befintliga byggnader på tomten ska 
rivas. Fastigheten omfattas av detaljplan för Lindenäs. Tänkt 
byggnation avviker från planen avseende byggnation på 
prickmark. Berörda sakägare är hörda utan erinran. 
 
Kommunens planavdelning är konsulterade avseende avvikelsen 
från planen med byggnation på prickmark. Planavdelningen anser 
att byggnationen på prickmark inte har någon påverkan på planens 
syfte, då planen är ändrad utifrån en gammal plan, utan hänsyn till 
omfattningen av prickmark mot t ex gata. Prickmarken sträcker sig 
ca 18 meter in från tomtgräns vid gata. Normalt har man en 
förgårdsmark mellan 6 till 8 meter mot gata. Byggnaderna är 
tänkta att placeras ca 10 meter från gata och inkräktar inte på 
skyddsavstånd till väg. 
 
Tomten lutar kraftigt ned mot sjösidan och en placering längre in 
på tomten skulle, för att undvika byggnation på prickmark, 
innebära omfattande fyllningsarbeten och inverka negativt på 
omgivande tomter och naturförutsättningar. 

 
Enligt PBL 2 kap. 1 § ska vid prövning av bygglov hänsyn tas till 
både enskilda och allmänna intressen. Då området är planlagt är 
det allmänna intresset tillgodosett redan vid planläggningen. Den 
erinran som framförts avseende att byggnation sker på prickmark 
inkräktar inte på det allmänna intresset. 
PBL 2 kap. 2,4,5 och 6 §§ är även de tillgodosedda genom att 
området är planlagt.  
                                                                                                 forts 
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Mbn § 158, forts 
 
Sammantaget anser förvaltningen att bygglov kan beviljas med 
stöd av PBL 9 kap. 31b §. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, garage och sjöbod på fastigheten Lindenäs 1:18 
med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Henrik Karlsson, 
certifieringsnummer SC0328-15. 
 
Byggnadsarbetena är av sådant slag att färdigställandeskydd 
krävs, enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens 
taxa uppgår till 37 363 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. 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 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 159 Dnr 2017/262 
 

Västra Tye 1:127, bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus med garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för enbostadshus med garage på 
fastigheten Västra Tye 1:127. Positivt förhandsbesked har tidigare 
meddelats, förhandsbeskedets giltighetstid har dock gått ut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-02 
Nybyggnadskarta inkommen 2017-07-12 
Planritning inkommen 2017-07-12 
Fasadritningar inkomna 2017-07-12 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
bygglov för enbostadshus med garage på fastigheten Västra Tye 
1:127. Fastighetens lämplighet har tidigare prövats i 
förhandsbesked, förhandsbeskedets giltighetstid har dock löpt ut.  

 
Enligt plan och bygglagen (PBL) 9 kap. 25 § ska vid prövning av 
bygglov utanför planlagt område, berörda sakägare höras. 
Grannar är hörda utan erinran. 

 
Enligt PBL 2 kap. 1 § ska enskilda och allmänna intressen 
beaktas. Fastigheten ligger i ett område med sammanhållen 
bebyggelse och inkräktar inte på allmänhetens möjlighet till natur 
och friluftsliv.  
 
Vidare ska, enligt PBL 2 kap. 2 §, planläggning och prövningen i 
ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag 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 sammanhållen bebyggelse uppfyller fastigheten 2 
kap.2 §. 
 
Enligt PBL 2 kap. 4 § får marken tas i anspråk och bebyggas om 
det ur allmän synpunkt är lämpligt. Enligt PBL 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. 
 
PBL 2 kap. 6 § handlar om bebyggelsens placering och utformning 
samt placering som är lämpligt med hänsyn till bland annat 
landskapsbilden, god helhetsverkan, hushållning med energi och 
vatten, möjlighet att hantera avfall, trafikförsörjning samt          forts 
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Mbn § 159, forts 
 
möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga att använda området. 
Miljö och byggförvaltningen anser efter granskning att ansökan om 
bygglov uppfyller kraven i både 2 kap. och 8 kap. PBL varför 
bygglov kan beviljas med stöd av PBL 9 kap. 31 §.  
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus med garage på fastigheten Västra Tye 1:127 med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- OCH bygglagen (PBL). 
 
Byggnadsarbetena är av sådant slag att färdigställandeskydd 
krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 
 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Sofia Olsson, 
certifieringsnummer SC0972-12 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 37 898 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. 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 § 160   Dnr 2017/108 
 

Rud 4:158, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på en avstyckad tomt från fastigheten Rud 4:158. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04 
Situationsplan, inkommen 2017-08-28 
Fördjupad översiktsplan för RUD, laga kraft 2014-07-24 
Grannyttranden 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av 
fastigheten Rud 4:158. Den tilltänkta avstyckningen är till hälften 
inom strandskyddat område och är belägen nära ett område med 
en blandning av fritidshus och enbostadshus. Marken ligger lågt 
och det finns risk för översvämning vid högt vattenstånd i Vänern. 
Bebyggelsetrycket är stort på Rud och de senaste åren har flera 
nya tomter tillkommit i området. Infrastrukturen är inte tillräckligt 
utbyggd för fler nya tomter. Marken är inte utpekad som 
bostadsmark i den fördjupade översiktsplanen. Vidare står det i 
riktlinjerna för centrala Rud att ”För att bevara karaktären i de östra 
delarna är det viktigt att de stora naturtomterna bibehålls”. 
Förtätningen i omgivningen har medfört att denna naturmark ska 
bevaras. Här finns möjlighet att ströva i naturen och göra stranden 
tillgänglig för allmänheten.  
 
Grannar är hörda och flera har yttrat sig emot att bebygga denna 
naturmark. Miljö- och byggförvaltningen förordar att det inte är 
lämpligt med ny bebyggelse på avsedd mark med hänvisning till 2 
kap. 1-5 §§ i plan- och bygglagen och den fördjupade 
översiktsplanen för Rud. 
 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt 9 kap. 17 § 
plan- och bygglagen, på tilltänkt avstyckning från fastigheten Rud 
4:158, inte kan tillåtas med stöd av 2 kap. 1-5 §§ och hänvisar till 
att marken inte är utpekad för bostadsbebyggelse i den fördjupade 
översiktsplanen för Rud samt att det är av vikt att större 
naturtomter bibehålls för att behålla områdets karaktär.  
                                                                                                   forts 
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Mbn § 160, forts 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår 
till 1 290 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
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Mbn § 161   Dnr 2017/107 
 

Rud 4:164, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på avstyckning från tomt från fastigheten Rud 4:164. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-05 
Situationsplan, inkommen 2017-08-28 
Fördjupad översiktsplan för RUD, laga kraft 2014-07-24 
Grannyttranden 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
förhandsbesked för att få bygga ett enbostadshus på en tilltänkt 
avstyckning från fastigheten Rud 4:164. Den tänkta avstyckningen 
är belägen nära ett område med en blandning av fritidshus och 
enbostadshus. Bebyggelsetrycket är stort på Rud och de senaste 
åren har flera nya tomter tillkommit i området. Infrastrukturen är 
inte tillräckligt utbyggd för fler nya tomter. Marken är inte utpekad 
som bostadsmark i den fördjupade översiktsplanen. Vidare står det 
i riktlinjerna för centrala Rud att ”För att bevara karaktären i de 
östra delarna är det viktigt att de stora naturtomterna bibehålls”. 
Förtätningen i omgivningen har medfört att denna naturmark ska 
bevaras. Här finns möjlighet att ströva i naturen och göra stranden 
tillgänglig för allmänheten. 
 
Grannar är hörda och flera har yttrat sig emot att bebygga denna 
naturmark. Miljö- och byggförvaltningen förordar att det inte är 
lämpligt med ny bebyggelse på avsedd mark med hänvisning till 2 
kap. 1-5 §§ i plan- och bygglagen och den fördjupade 
översiktsplanen för Rud. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansökan om 
förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen för 
nybyggnad av enbostadshus på tilltänkt avstyckning från 
fastigheten Rud 4:164 inte kan tillåtas med stöd av 2 kap. 1-5 §§ 
och hänvisar till att marken inte är utpekad för bostadsbebyggelse i 
den fördjupade översiktsplanen för Rud samt att det är av vikt att 
större naturtomter bibehålls för att behålla områdets karaktär. 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår 
till 1 290 kronor (faktureras separat).                                         forts 
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Mbn § 161, forts 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda sakägare med erinran 
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Mbn § 162   Dnr 2017/52 
 

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 2017-09-08 
Ansökan om förhandsbesked, inkommen 2017-08-06 
Kartbilaga till ansökan, inkommen 2017-08-06 
 
Utredning 
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 området kan bebyggas.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog samma ärende 2017-04-18, 
Mbn § 76. Förutsättningarna har inte förändrats varför 
bedömningen är densamma. 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. 

 
Den sökande har informerats hur man ansöker om planbesked i 
skrivelse, daterad 2017-08-11, men man vill ändå fortsätta med 
ansökan om förhandsbesked. 
 
I plan- och bygglagen 4 kap. framgår följande: 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
1 § Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, 
bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller 
områdesbestämmelser enligt detta kapitel. 

 
Krav på reglering med detaljplan 
2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt 
reglera bebyggelsemiljöns utformning för  
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn 
till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,  
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen 
behöver ske i ett sammanhang, 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 
byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en 
sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på      forts 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-09-26 18 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 162, forts 
 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande, eller 
b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som 
omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 
4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en 
verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om 
byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av 
ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av 
byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
[2015:235] 

 
Ansökan innebär att det tillkommer ny sammanhållen bebyggelse 
om tre tomter i ett område där det råder stor efterfrågan för 
bebyggande och där trafikfrågan bör lösas i ett större 
sammanhang. Området är också utpekat som ett 
utvecklingsområde i den nya översiktsplanen som är under 
framtagande. 

 
Förvaltningens tidigare ställningstagande kvarstår, att byggnation 
inte kan tillåtas innan området har planlagts med stöd av 4 kap. 1 
och 2 §§ plan- och bygglagen. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansökan om 
förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, för 
avstyckning av tre tomter från fastigheten Torp 1:23, inte kan 
tillåtas innan området har planlagts. 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1 290 kronor (faktureras separat). 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
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Mbn § 163   Dnr 2017/280 
 

Lindenäs 1:18, strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus, garage och sjöbod 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus och garage samt sjöbod på fastigheten Lindenäs 
1:18. Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-13 
Situationsplan, inkommen 2017-08-04 
Nybyggnadskarta inkommen 201-08-04 
Planritning inkommen 2017-08-04 
Fasadritningar inkomna 2017-08-04 
Sektionsritning inkommen 2017-08-04 
Ortofoto 
Detaljplan för Lindenäs (1761-P14/2), laga kraft 2013-11-14 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage 
samt sjöbod på fastigheten Lindenäs 1:18. Fastigheten är idag 
bebyggd med ett fritidshus, som avses att rivas, varför tomtplatsen 
redan är ianspråktagen.  
 
Enligt miljöbalkens 7 kap. 15§ får inga nya byggnader uppföras 
inom strandskyddat område.  

 
De nya byggnaderna avser att ersätta befintlig byggnation på 
tomten och enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § finns ett antal undantag 
från förbjudet i 15 § samma kapitel. 
 
Hela fastigheten är idag privatiserad ner till strandlinjen och 
ianspråktagen, enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 så får 
strandskyddsdispens medges om fastigheten redan är 
ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Som tomtplatsavgränsning får hela tomten 
tas i anspråk. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för 
uppförande av enbostadshus och garage samt sjöbod på 
fastigheten Lindenäs 1:18 med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 1 
miljöbalken.  

Som tomtplatsavgränsning får hela tomten tas i anspråk         forts 
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Mbn § 163, forts 
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 9 920 kronor (faktureras separat). 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 164   Dnr 2017/302 
 

Rud 4:190, strandskyddsdispens för uppförande 
av badbrygga 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser ansökan om strandskyddsdispens för uppförande 
av badbrygga på fastigheten Rud 4:190. Fastigheten omfattas av 
detaljplan för del av Rud 4:190 m.fl. Detaljplanen medger 
badbrygga, men då strandskyddet inte är upphävt i planen krävs 
strandskyddsdispens. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-08 
Ansökan, inkommen 2017-08-23 
Ritningar, inkomna 2017-08-16 
Detaljplan för del av Rud 4:190 m.fl., laga kraft 2012-05-12 
 
Utredning 
Ansökan avser ansökan om strandskyddsdispens för uppförande 
av badbrygga på fastigheten Rud 4:190. Fastigheten omfattas av 
detaljplan för del av Rud 4:190 m.fl. Detaljplanen medger 
badbrygga, men då strandskyddet inte är upphävt i planen krävs 
strandskyddsdispens. 

 
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 badbryggan behövs för att tillgodoses 
ett angeläget allmänt intresse och till sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, vilket 
innebär att en strandskyddsdispens kan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
                                                                                                  forts 
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Mbn § 164, forts 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för 
uppförande av badbrygga med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 
Som särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken anges att 
badbryggan behövs för att tillgodoses ett angeläget allmänt 
intresse och till sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 4 960 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Länsstyrelsen 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

2017-09-26 23 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 165   Dnr 2017/324 
 

Gunnarskär 1:128, tillsynsärende flytbrygga 
 
Sammanfattning 
Ärendet gäller en flytbrygga anlagd utanför fastigheten Gunnarskär 
1:128, bryggan har tidigare bedömts av miljö- och 
byggförvaltningen som att en mindre flytbrygga inte krävde 
bygglov eller strandskyddsdispens. Bryggan monterades vinkelrätt 
ut från strandlinjen och med en boj i förlängningen av bryggan, 
denna placering innebär att allmänheten avhålls från att färdas fritt 
i vattnet utefter strandlinjen och strider mot Miljöbalken (MB) 7 kap 
15 § punkt 2. Fastigheten sträcker sig ut i vattnet och 
fastighetsägarna hävdar att de har en hemfridszon ut i vattnet, 
vilket enligt flera domar i mark- och miljööverdomstolen (MÖD) inte 
är fallet. Fastighetsägarna hävdar att ingen har ”rätt” att åka 
genom deras vassruggar, detta regleras av annan lagstiftning och 
är inte en fråga för miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-24 
Ortofotografi  
Avstyckningsplan för Gunnarskär 
Detaljplan: Del av Klöverud 1:20mfl Sörvikshamnen laga kraft 
2014-09-07 
Skrivelse från fastighetsägarna Anette och Ove Björkman 
 
Utredning 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en anmälan om 
brott mot strandskyddet på fastigheten Gunnarskär 1:128. Miljö 
och byggförvaltningen har tidigare bedömt att anlägga en mindre 
flytbrygga inte kräver bygglov och strandskyddsdispens. 
 
 Flytbryggan anlades vinkelrätt ut från fastigheten och med en boj i 
yttre änden på bryggan, detta innebär att allmänheten inte kan 
färdas fritt i vattnet utefter strandlinjen och åtgärden strider mot MB 
7 kap 15 §:2. Efter bryggans tillkomst har omfattande 
strandskoning utförts kring uppmuddrad yta på fastigheten, 
strandskoningen är utförd så att den även utgör brygga, och den 
mindre flytbryggan har således ingen funktion för fastighetens 
möjlighet att angöra med båt eller kanot. 
 
Fastighetsägarna åberopar ett beslut från Länsstyrelsen den 15 
feb 1990 om upphävande av strandskyddet i avstyckningsplanen 
för Gunnarskärsområdet, i beslut från Länsstyrelsen 2014-08-05 
konstateras att strandskyddet inte är upphävt inom vattenområdet i 
ovan åberopade avstyckningsplan. I den nya detaljplanen för del 
av Klöverud 1:20 så gäller också strandskydd i vattnet. 
Då bryggan är monterad på ett sätt som avhåller allmänheten att 
fritt färdas i vattnet utefter strandlinjen så utgör den ett brott mot 
strandskyddet och kräver en strandskyddsdispens för att kunna 
behållas.                                                                                     forts 
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Mbn § 165, forts 
 
Något behov av flytbryggan för att kunna lägga till med en kajak 
eller mindre båt finns inte då strandlinjen är grund och man kan ta 
sig i och ur både kajak och båt utan bryggan, dessutom finns den 
stora strandskoningen att tillgå. 

 
Fastigheten är privatiserad ända ner till strandlinjen men som 
tomtplatsavgränsning gäller strandlinjen. Jämför citat från domar i 
MÖD nedan. 
 
Mål nr M4511-10 

”Området utanför tomtgränsen ner till strandkanten har tagits hand 

om av fastighetsägaren men område utanför tomtgränsen kan inte 

utgöra hemfridszon” 

Mål M9186-13 

MÖD: Även om ett landområde i direkt anslutning till vatten är 

ianspråktaget ska vattenområdet normalt anses vara tillgängligt för 

allmänheten (jfr MÖD 2011:42). Att anlägga en brygga på det nu 

aktuella vattenområdet skulle utvidga hemfridszonen och det 

skulle ge en avhållande effekt på allmänhetens möjligheter att röra 

sig i vattenområdet. 

Mål 4538-10 

MÖD: Eftersom det redan finns tillståndsgivna och uppförda 

anläggningar är stranden där bryggan var tänkt att uppföras inte 

längre tillgänglig för allmänheten. Däremot är vattenområdet, dit 

hemfridszonen inte ansågs kunna sträcka sig, alltjämt 

allemansrättsligt tillgängligt. Den aktuella bryggan tar ett större 

vattenområde i anspråk än tidigare dispensgiven brygga. 

Notera att hemfridszonen inte sträcker sig ut i vattnet. 

Då strandskyddet inte är upphävt i vatten så krävs 
strandskyddsdispens för flytbryggan, vilket saknas idag. En 
ansökan om strandskyddsdispens kan endast beviljas enligt de 
särskilda skäl som upptas i miljöbalkens 7 kap 18c § enligt nedan, 
något sådant skäl finns inte för flytbryggan. 
 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av 
eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det 
område som upphävandet eller dispensen avser 
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           forts 
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Mbn § 165, forts 
 
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 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Sten-Ove Jönsson (KD) och Louise Warnqvist (M) anmäler jäv och 
lämnar lokalen under ärendets handläggning och beslut. 
 
Björn Nordenhammar (L) och Erik Gustafsson (S) tjänstgör under 
handläggning och beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att förelägga ägarna till 
fastigheten Gunnarskär 1:128, Anette Björkman med 
personnummer 630606-5100 och Ove Björkman med 
personnummer 580121-6234 med stöd av miljöbalken 7 kap. 15 § 
och Plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 19§ att avlägsna den 
uppförda flytbryggan senast 4 veckor efter att detta beslut vunnit 
laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att 
föreläggandet förenas med ett vite om 2000 kronor med stöd av 
PBL 11 kap 37 § för varje påbörjad vecka efter att 2 veckor förflutit 
från laga kraft för föreläggandet, intill rättelse skett. 
____________ 
 
Sändlista: 
Fastighetsägarna 
Berörd granne 
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Mbn § 166    
 

Övriga frågor 
 
-Rättsfall 
 
____________ 
 
 


