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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-17 

 

 

 

Plats och tid  Årholmen, 2022-03-17, klockan 08:00-12:00 

Beslutande  Anne Kolni (M) 
  Peter Kristensson (C) 
  Els-Marie Ragnar (FO) 
  Inger Heimburger (S) tjänstgörande ersättare 
  Christian Forslund (K) tjänstgörande ersättare 
 
Övriga deltagare  Se sidan 2 

Utses att justera  Inger Heimburger 

Justeringens plats och tid Tisdag 22 mars 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 39-63 
 Sandra Gustafsson 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Anne Kolni 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Inger Heimburger 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ: Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-03-17 

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-23   

Datum för anslags nedtagande: 2022-04-14 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggnadsnämndens expedition  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Sandra Gustafsson 
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Övriga deltagare: 
 
Förtroendevalda 
Peter Lanzén (L), ej tjänstgörande ersättare 
 
Tjänstepersoner 
Shkelqim Istrefi, tf. byggchef 
Ulrika Marklund, miljöchef, paragraf 39-55 
Hans Blohm, räddningschef, paragraf 40 
Kristina Bexér, alkohol- och tobakshandläggare, paragraf 44 
Carina Johansson, sektorchef Samhällsutveckling, paragraf 46 
Ola Sandberg, bygglovshandläggare, paragraf 52-56 
Sabrina Di Stefano, bygglovshandläggare, paragraf 57-59 
Ellen Lindbom, bygglovshandläggare, paragraf 60-61 
Sandra Couchér, tillsynshandläggare, paragraf 62-63 
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§ 39 MBN/2022:1 

Fastställande av dagordning 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
 

- fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg: 
 
Utgår: 
Punkt 25  Käringön 1:94 2019:84 
 
Tillkommer: 
Punkt 26  Tegneby-Bö 1:65 2021:1693 
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§ 40 MBN/2022:401 

Tillsynsplan för Räddningstjänsten 2022-2023 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Anta Räddningstjänstens tillsynsplan för 2022-2023. 
2. Tidigare antagna tillsynsplaner samtidigt upphör att gälla. 

 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2021, och från och med 2022, har nya rutiner och regler kommit som påverkar 

kommunernas tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:10 11) om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 
Räddningstjänstens tillsynsplan 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
Orust Räddningstjänst 
OFKS 
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§ 41 MBN/2022:427 

Information om prognos februari 2022 för byggenheten och miljöenheten 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Lägga informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Byggenheten och miljöenheten har upprättat en prognosrapport per februari 2022.  

Årsprognosen visar på ett underskott med 1,7 mnkr, detta är helt hänförbart till intäkter i form av 
bygglovsavgifter. 

Budget för bygglovsavgifter höjdes i två omgångar, till år 2020 och 2021, till en ny nivå som ännu 
inte har uppnåtts i fakturerade bygglovsavgifter. 
Dessutom har de fakturerade bygglovsavgifterna minskat de senaste åren. 

Från och med 2022 har flertalet åtgärder vidtagits för att få in intäkter i form av bygglovsavgifter. 
Bland annat har enheten börjat med att beta av kön från två håll för att hamna i balans med kön och 
intäkter. Vi har dessutom snart igång en e-tjänst vilket förhoppningsvis kommer leda till snabbare 
handläggning av ärenden. Fördelningsmöten av ärenden har även inletts under året. 
I början av 2022 har fakturering eftersläpat mer än vanligt. Detta på grund av att administrationen 
varit överbelastad. Enheten bedömer att prognosen kommer bli bättre. 

Miljöenheten beräknas hålla budget.  Flera årsavgifter har inte fakturerats ännu så det är för tidigt att 
bedöma eventuella budgetavvikelser för dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-06 
Prognosrapport februari 2022 – byggenheten och miljöenheten 
 
Beslutet skickas till 
Sektorschef samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
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§ 42 MBN/2021:2043 

Godkännande av reviderad delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Anta föreslagen revidering gällande delegater i punkterna C.10-C.19 i miljö- och 
byggnadsnämndens delegeringsordning samt tillägga delegaten miljöchef under punkterna 
KL.4-KL.6. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 27 att en ny organisation ska träda i kraft från och med 
den 1 januari 2022. I den nya organisationen ligger myndighetsutövande uppgifter till större del 
under Miljö- och byggnadsnämnden respektive Sociala myndighetsnämnden. I och med 
förändringen behövdes en uppdatering av berörda delegeringsordningar ske för att anpassa dem till 
den nya organisationen. 
 
Förändringarna innefattar i första hand att delegeringar av bostadsanpassning och alkohol- och 
tobakshandläggning flyttats från kommunstyrelsen till Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade under sammanträdet den 8 december 2021 att anta tilläggen gällande 
bostadsanpassning och alkohol- och tobakshandläggning.  
 
I samband med uppdateringen justerades delegeringsordningen för verksamheter reglerade under 
miljö- och byggnadsnämnden. Vid sammanträdet den 8 december 2021 återremitterades den delen 
av delegeringsordningen. Beredningen tillsammans med miljöchef och nämndsekreterare arbetade 
den 21 december 2021 fram ett nytt förslag på delegeringsordning gällande verksamheter reglerade 
under miljö- och byggnadsnämnden som antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2022-01-19 § 3.  
 
Ytterligare justeringar behöver göras i den redan antagna delegeringsordningen då delegater ej utsetts 
för punkterna C.10-C.19.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Förslag till reviderad delegeringsordning 2022-02-28 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Samhällsutveckling 
Administrativa enheten 
Miljöchef 
Byggchef 
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§ 43 MBN/2022:442 

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Anta riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket daterat 2022-02-28 med tillägg på 
sidan 7 gällande maxhöjden på 0,8 meter vid utfarter och korsningar. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anne Kolni (M) föreslår nämnden att anta riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket med 

tillägg på sidan 7 gällande maxhöjden på 0,8 meter vid utfarter och korsningar. 

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt hennes förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden har förvaltningen upprättat riktlinjer för uppförande av 
mur, plank och staket.  
 
Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov för att bygga murar och plank. Men lagen anger inga 

definitioner och gränser för vad som skiljer murar, kantstöd, plank och staket från varandra. Dessa 

riktlinjer har tagits fram för att underlätta och ge vägledning när du funderar på att uppföra en 

inhägnad av något slag 

I Plan- och bygglagen är plank och murar bygglovspliktiga, men man ger ingen definition på hur de 

ska se ut. Därför har miljö- och byggnadsnämnden uppfört riktlinjer för att vägleda invånarna. 

Ett flertal kommuner tillämpar dessa riktlinjer som förvaltningen har tagit fram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket daterad 2022-02-28 
 
Beslutet skickas till 
Orust kommuns författningssamling  
Tf. enhetschef byggenheten 
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§ 44 MBN/2022:456 

Information om alkohol- och tobakstillstånd 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna. 
 

Alkohol- och tobakshandläggare informerar miljö- och byggnadsnämnden om arbetet. 
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§ 45 MBN/2022:408 

Rapport 2021 års medarbetarenkät - sektor miljö- och bygg 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 Lägga rapporten om sektor miljö- och byggs medarbetarenkät 2021 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen genomför årligen varje höst en medarbetarenkät ”Hållbart medarbetarengagemang” 
(HME). Enkäten innehåller en nationellt jämförande del av 9 frågor och resterande är specifikt 
tillagda av Orust kommun.  

Totalresultatet mäts genom ett sammanvägt index av frågor inom områden: motivation, ledarskap 
och styrning. Sektor miljö- och bygg har ett resultat på index 86. Motsvarande för kommunen var ett 
index på 80. Orust kommun står sig väl i nationell jämförelse.  

Resultaten jämfört med tidigare år har förbättrats avsevärt inom den tidigare sektorn. Samtliga 
resultat ges högre betyg än för genomsnittet i kommunen. Samtliga delar motivation, ledarskap och 
styrning har förbättrats. Styrkan för enheterna är ledarskapsområdet som ges ett högre betyg. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

Rapport  
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§ 46 MBN/2022:608 

Information om budgetförutsättningar 2022-03-17 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Lägga informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef informerar miljö- och byggnadsnämnden om budgetförutsättningar. 

 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  11 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-17 

 

 

 

 

§ 47 MBN/2022:2 

Förvaltningens information 2022-03-17 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tf. byggchef informerar om byggenhetens arbete. 

Under februari månad inkom 45 nya ansökningar och bygglov och förhandsbesked och på enheten 

togs 47 beslut. Kön för bygglov och förhandsbesked var i början av mars 64 ärenden totalt.  

E-tjänsten för bygglov är lanserad och framöver kommer e-tjänster för förhandsbesked och 

anmälningsärenden att lanseras. 

Enheten har infört nya rutiner för granskningsmöten och fördelningsmöten, vilket gett god effekt på 

ärendegången. 

Rekrytering för en tillsynshandläggare och en kombinationstjänst av inspektör och 

bostadsanpassningshandläggare pågår. 

Under vecka 12 har både byggenheten och miljöenheten fokusvecka. 

 

Miljöchef informerar om miljöenhetens arbete. 

I prövningsgruppen har det under året hittills inkommit 82 ärenden och gruppen har tagit 80 beslut. 

Tillsynsgruppen har fått in 23 ärenden och har avslutat 22 ärenden. Livsmedelsgruppen ligger i fas 

och arbetet på enheten i stort löper på.  

Två av miljöinspektörerna avslutar sina tjänster på kommunen och tjänsterna är redan tillsatta. En 

rekrytering för ett vikariat som miljöinspektör pågår.   
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§ 48 MBN/2022:3 

Anmälan om inkomna skrivelser/beslut 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  
 

- Lägga skrivelserna till handlingarna 
 
Gråmarkerade skrivelser/beslut har särskilt granskats av nämnden. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-26 § 26 angående internkontrollplan 2022 (2021:1931 000) 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plan för intern kontroll 2022 för kommunstyrelsens 
sektorer och lägga informationen om miljö- och byggnadsnämndens samt sociala 
myndighetsnämndens internkontrollplaner för 2022 till handlingarna. 
 
Utskottet för samhällsutvecklings beslut 2022-01-11 § 12 angående prövning av begäran om 
planbesked för Morlanda-Slätthult 2:28 (2022:337  219) 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att meddela positivt planbesked för att ändra detaljplan för 
fastigheten. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-10 § 8 angående antagande av detaljplan för Mollösunds östra 
hamnområde (2021:308  214) 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Mollösunds östra hamnområde. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-10 § 4 angående ändring av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente (2021:1623  003) 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ändringar av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente samt att ändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 samt att den förändring 
som berör antalet ledamöter träder i kraft först i samband med en ny mandatperiod, dvs. den 1 
januari 2023. 
 
Miljöärenden 
Länsstyrelsens beslut 2022-02-17 angående kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten Flatö 2:38 (2022:227  430) 
Länsstyrelsen beslutar att godkänna kommunens beslut om strandskyddsdispens. 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-02-18 angående anmälan av vattenverksamhet/anläggande av brygga på 
fastigheten Henån 1:306 (2021:2204  426) 
Länsstyrelsen förelägger kommunen att vidta angivna försiktighetsmått. 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-02-24 angående kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten Hällevik 2:208 (2021:1991  430) 
Länsstyrelsen beslutar att godkänna kommunens beslut om strandskyddsdispens. 
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Länsstyrelsens beslut 2022-02-25 angående beslut om klagomål på buller på fastigheten Kollungeröd 
2:16 (2019:1277  497) 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till kommunen för fortsatt 
handläggning. 
 
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-02-01 Nr 110 angående avslutande 
ärende gällande klagomål utan vidare åtgärd på fastigheten Långelanda-Stala 1:19 (2021:2125  485) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 
 
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-01-13 Nr 34 angående avgift för 
strandskyddstillsyn på fastigheten Malön 1:22 (2021:1047  430) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-02-11 angående beslut om avgift för tillsyn av strandskydd på fastigheten 
Malön 1:22 och Malön 1:32 (2021:1047  430) 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-02-18 angående kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten Mollösund 5:398 (2022:158  430) 
Länsstyrelsen beslutar att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens. 
 
Åklagarmyndighetens underrättelse 2022-02-18 angående brott mot områdesskydd på fastigheten 
Nösund 1:176 (2020:1801  430) 
Förundersökningen läggs ned. 
 
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-01-19 § 7 angående nekad 
strandskyddsdispens för nybyggnation på fastigheten Röra-Äng 1:2 (2021:1055  430) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-02-04 angående beslut om överklagad och överprövad 
strandskyddsdispens på fastigheten Svanesund 3:6 (2021:1118  430) 
Länsstyrelsen beslutar att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut för nybyggnation av 
bostadshus. 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-02-18 angående anläggande av trummor på fastigheterna Svanvik 1:7 och 
Rörvik 2:1 (2022:256  400) 
Länsstyrelsen förelägger att vidta angivna försiktighetsmått i samband med anläggandet. 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-01-31 angående samråd enligt miljöbalken för flytt av stenmur på 
fastigheten Tången 3:33, 3:34 (2022:256  400) 
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen åtgärd.  
 
Länsstyrelsens beslut 2022-02-25 angående omfördelning av bidrag från 2022 till 2021 för 
undersökningar vid Töllås före detta gruva (2020:122  490) 
Med ändring av Länsstyrelsens beslut den 7 juli 2021, i den del som rör fastställd tids- och 
utbetalningsplan, beslutar Länsstyrelsen att Orust kommun får behålla och använda kvarstående och 
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uppbundna bidrag om 350 000 kr samt nyttja omfördelade 150 000 kr i enligt med angiven tids- och 
utbetalningsplan. Länsstyrelsens beslut den 7 juli 2021 gäller i övrigt oförändrat. 
  
Byggärenden 
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-01-17 Nr 51 angående avgiften för 
bygglov för nybyggnad av vindskydd/scen på fastigheten Göksäter 1:12 (2021:2063  232) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 
 
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-01-19 § 14 angående nekat bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Hals 2:145 (2021:1694  231) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 
 
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-01-19 § 15 angående nekat bygglov för 
uppförande av mur på fastigheten Hals 2:145 (2021:2048  233) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 
 
Mark- och miljödomstolens dom 2022-02-15 angående markåtgärder på fastigheten Harås 1:1 
(2021:951  221) 
Mark- och miljödomstolen avvisar och avslår överklagandena. 
 

Länsstyrelsens beslut 2022-02-08 angående beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och garage på fastigheten Hällene 1:33 (2020:2041  235) 

Länsstyrelsen avslår överklagandena samt avslår begäran om platsbesök. 

 

Länsstyrelsens beslut 2022-02-28 angående beslut om att avskriva tillsynsärende gällande ändrad 

användning på fastigheten Härmanö 2:118 (2020:865  221) 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-01-24 Nr 73 angående bygglov för 

nybyggnad av fritidshus på fastigheten Kalseröd 1:38 (2021:944  231) 

Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsens beslut 2022-02-02 angående avgift för beslut om avskrivning av förhandsbesked på 

fastigheten Låssbo 1:6 (2017:1360  235) 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

Länsstyrelsens beslut 2022-02-03 angående beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt 

marklov på fastigheten Nösund 1:216 (2021:1119  231); nu fråga om avskrivning 

Länsstyrelsen skriver av ärendet från vidare handläggning. 

 

Länsstyrelsens beslut 2022-02-07 angående beslut om avgift för beviljat bygglov på fastigheten 

Ström 1:222 (2020:1165  231) 

Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut vad gäller avgiften. 
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§ 49 MBN/2022:4 

Anmälan av delegeringsbeslut Nr 124-400 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  
 

- Lägga redovisningen till handlingarna. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Delegeringsbeslut Nr 124-400 enligt förteckning. 
 
Särskilt granskade delegeringsbeslut 
Nr 135, nr 142, nr 193, nr 208 och nr 231 enligt förteckning. 
 

Beslutsnummer 135 142 193 208 231 

Ärendetyp 221 235 235 497 231 
Ärendebekräftelse Nej Ja Ja Nej Ja 
Mottagningsbevis Nej Nej Nej - Nej 
Beslutsmotivering Ja Ja Ja Ja Ja 

Överklagandehänvisning Nej Ja Ja Ja Ja 
Delegationsordning Ja Ja Ja Ja Ja 
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§ 50 MBN/2021:1557 

Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för breddning av stig, Nösund 1:169 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ansökan om strandskyddsdispens för breddning av stig på fastigheterna Nösund 1:169, 
Nösund 1:19 och Nösund 1:16. 

2. För handläggning av strandskyddsdispens ta ut en fast avgift enligt taxa antagen av 
kommunfullmäktige 2020-12-10 § 121, avgift 11 363 kr. Faktura skickas separat.  
 

Beslutet fattas med stöd av 7 kap 15 § miljöbalken och 27 kap 1 § miljöbalken. 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En strandskyddsansökan har inkommit för anläggandet av en väg avsedd för fyrhjulingar fram till 

fritidshus på fastigheten Nösund 1:169. Inga särskilda skäl har angivits i ansökan. Sökande hänvisar 

bl.a. till att befintlig stig är besvärlig att gå på under blöta och kalla dagar, särskilt med sökandes 

stigande ålder. Den tänkta vägen bedöms inte påverka växt- och djurlivet väsentligt men bedöms 

vara privatiserande. Området omfattas av riksintresse enligt kap 3 och kap 4 Miljöbalken och då 

råder extra stor restriktivitet enligt Naturvårdsverkets handledning.  

Beslutsunderlag 
Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för breddning av stig, Nösund 1:169, daterad 2022-

02-01 (Tjänsteskrivelse) 

Bilaga till Ansökan om strandskyddsdispens, breddning av stig, Nösund 1:169, daterad 2021-08-24 

Situationsplan Nösund 1:169 m fl, daterad 2021-08-24 

Ansökan om strandskyddsdispens, breddning av stig, Nösund 1:169 daterad 2021-08-27 

Foton längs sträckan av planerad stig Nösund 1:169 m.fl. daterad 2021-08-24 

Svar på kommunicering, breddning av stig, Nösund 1:169 daterad 2021-11-22 

Situationsplan 2022-02-01, Nösund 1:169 m fl daterad 2022-02-01 

Fotodokumentation, Nösund 1:169 daterad 2022-02-07 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 51 MBN/2007:10652 

Prövning av föreläggande att utföra avhjälpandeåtgärd vid f.d. plantskola Kårehogen 1:3, 
1:20 m.fl. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

förelägga Sveriges geologiska undersökning (SGU) med org.-nr. 202100-2528 såsom åtgärdsansvarig 
för statligt förorenad mark och med stöd av 2 kap. 3, 7 och 8 §§, 10 kap. 2 och 4 §§ samt 26 kap. 9, 
19 och 21 §§ miljöbalken vidta avhjälpandeåtgärder vid den f.d. plantskolan, fastighet Kårehogen 1:3 
och Kårehogen 1:20 Orust kommun med följande försiktighetsmått: 
 

1. Avhjälpandeåtgärderna ska genomföras så att den kvarlämnade jorden, mätt i schaktväggar 
och schaktbotten, inom hela det rödmarkerade området för den f.d. plantskolan på angivna 
fastigheter underskrider 0,1 mg/kg TS för DDT och dess nedbrytningsprodukter, i enlighet 
med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Området är 
markerat med röd kantlinje i bifogad situationsplan. 
 

2. Schaktning ska ske på sådant sätt att definierade lerlager inom fastigheterna inte punkteras. 
 

3. Schaktning och hantering av de förorenade jordmassorna ska utföras på sådant sätt att 
spridning förhindras, och att inte människors hälsa eller miljön riskerar att skadas. Särskilt 
viktigt är att undanröja risken för kontaminering av grundvattentäkten Korskällan eftersom 
området är beläget inom vattenskyddsområde. 

 

4. Föroreningsinnehållet i de bortgrävda jordmassorna ska kontrolleras på enhetsvolymer om 
maximalt 50 m3. 

 

5. Vid tillfällig lagring ska uppschaktat material nederbördsskyddas och lagras på tätt underlag 
och på ett sådant sätt att föroreningar inte riskerar att spridas.  

 

6. Massor som grävs upp och vars föroreningsinnehåll överskrider angivna riktvärden enligt 
punkt 1 ska borttransporteras av godkänd transportör och omhändertas av godkänd 
mottagningsanläggning.  

 

7. Borttransport av material som klassas som farligt avfall ska ske med täckta fordon och 
borttransport ska ske på tätt flak eller i tät container som hindrar föroreningsspridning.  

 

8. Maskiner, transportfordon och övrig utrustning som kontaminerats med föroreningar ska 
rengöras på ett sådant sätt att spridning av föroreningarna förhindras.  
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9. Återfyllnad ska ske med rena massor vars föroreningsinnehåll bedöms ha en föroreningsrisk 
mindre än ringa. Återfyllnadsmassornas föroreningsinnehåll ska dokumenteras.   

 

10. Avhjälpandeåtgärderna ska kontrolleras enligt ett av tillsynsmyndigheten godkänt 
kontrollprogram. Kontrollprogrammet ska innehålla specifika uppgifter om hur SGU avser 
att kontrollera att kraven i detta beslut uppnås. Mätmetoder, mätfrekvens, 
utvärderingsmetoder och form för rapportering till tillsynsmyndigheten ska anges. Metod för 
undersökning och dokumentation av återfyllnadsmassornas kvalitet ska anges.  

 

11. Slutrapport angående avhjälpandeåtgärder ska skriftligt redovisas till Orust kommun senast 
tre månader efter att avhjälpandeåtgärderna avslutats. Rapporten ska ansluta till 
kontrollprogrammet och innehålla följande:  

a. Redogörelse för genomförd avhjälpandeåtgärd.  
b. Karta som visar det område som efterbehandlats.  
c. Redogörelse för miljökontrollen under genomförandeskedet.  
d. Redogörelse för borttransportering av förorenade massor inklusive uppgifter om 

mängder, transportörer och mottagningsanläggningar.  
e. Redogörelse för undersökning och dokumentation av mängd återfyllnadsmassor och 

dess kvalitet.  
 

12. Avhjälpandeåtgärderna ska ha utförts senast 12 månader efter det att beslutet vunnit laga 
kraft.  

 

13. SGU ska senast en månad innan avhjälpandeåtgärderna påbörjas på fastigheten, underrätta 
fastighetsägaren. Avhjälpandeåtgärderna får utföras först efter medgivande från 
fastighetsägaren. 

 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs- och Bohuslän har bedrivit plantskoleverksamhet på 

fastigheterna Kårehogen 1:3, 1:20 m.fl. från sent 1950-tal till 1980-talet. Fram till 1974 användes 

bekämpningsmedlet DDT för skyddsbehandling mot snytbagge. Svenska Skogsplantor AB 

bildades 1995 och förvärvade då all mark för skogsplantproduktion i Sverige från de länsvis 

organiserade Skogsvårdsstyrelserna, där ibland fastigheten på Kårehogen 1:3 och Kårehogen 1:20. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har övertagit ansvaret för att inventera, undersöka och 

åtgärda områden som förorenats av statliga organisationer som inte längre finns kvar. Nedlagda 

statliga skogsplantskolor är en sådan verksamhet som SGU har ansvar att utreda och vid behov 

åtgärda, och den f.d. plantskolan i Kårehogen är en av dem. 

Kårehogen 1:3 och Kårehogen 1:20 är konstaterat förorenade av DDT och till viss del även 

andra bekämpningsmedel.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01 
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Situationsplan med det förorenade området som ska åtgärdas markerat med röd kantlinje, daterad 
2022-03-01 
 
Situationsplan planerade skyddszoner för grundvattentäkten Korskällan, daterad 2018-06-12 
 
Rapport Kårehogen f.d. plantskola – sammanställning av undersökningar utförda fram till maj 2013, daterad 
2013-10-25 
 
Nämndbeslut om övergripande åtgärdsmål för undersökningsområden på fastigheten Kårehogen 

1:3, §304, daterat 2013-11-07 

Rapport Kårehogen f.d. plantskola – riskbedömning, reviderad daterad 2015-02-16 

Avsiktsförklaring SGU 34216-2199-2016 Kårehogen 1:3 daterad 2016-09-30 

Rapport Riskbedömning markmiljön och utvärdering TRIAD-metoden, framförd av Golder Associates AB 

för Sveriges geologiska undersökning, daterad 2020-03-27 

Rapport Miljö- och hälsoriskbedömning, framförd av Golder Associates AB för Sveriges geologiska 

undersökning, daterad 2020-05-12 

Beslutet skickas till 
Sveriges geologiska undersökning 

Handläggare SGU  

Fastighetsägare 

Ombud 

Sektor Samhällsutveckling 
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§ 52 MBN/2021:1015 

Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten 
Höggeröd 1:65 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. att lämna positivt förhandsbesked för enbostadshus enligt 9 kap. 17 § med stöd av 3 kap. 2 §, 
4 kap. 2 §, samt 2 kap. 2, 3, 4 och 5 §§ Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900), 3 kap. 4 §, 
samt 4 kap. 4, 6 och 8 §§ Miljöbalken, MB, (1998:808), samt Orust kommuns Översiktsplan 
2009. 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 0 kr enligt 9 kap. 27 §, 12 kap. 8, 8a och 10 §§ PBL. 
 
Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister 

och avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:65. Enskilt vatten och 
avlopp. Brunn för vatten planeras att borras öster om huset. Avloppet placeras söder om 
(nedströms) huset med bad-, disk- och tvättvatten till BDT med utloppsledning till ett dike som 
sträcker sig utmed jordbruksmark i tomtgräns. Avlopp från wc går till sluten tank. 
Fastigheten ligger utanför detaljplan. Området omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap. 4 
§ MB, vilket betyder att fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse. Enligt översiktsplanen är aktuellt område utpekat som område där ny 
bebyggelse bör undvikas. 
  
Ärendet har remitterats till miljöenheten och skickats till berörda grannar för kommentar.  
 
Beslutsunderlag 
Handling    Daterad 
Tjänsteskrivelse   2022-02-22 
Ansökan    2021-05-19 
Reviderad situationsplan (2 sidor)  2021-12-06 
Vattenprotokoll   2021-08-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Els-Marie Ragnar (FO) föreslår nämnden att bevilja ansökan om förhandsbesked. 

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Els-Marie Ragnars förslag. 
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Nämndens skäl för beslut 
Tomten och planerade byggnader följer nytt bebyggelsemönster i området. Då två tidigare bygglov 

beviljats på platsen med samma placering utmed infartsvägen.  

Åtgärden utgör inte någon negativ påverkan på landskapsbilden eller omgivning. Miljöenheten 

gällande VA frågan har inte något att erinra. Nämnden beviljar ansökan om förhandsbesked med 

stöd av 9 kap. 17§ PBL. samt 4 kap. 4§ Miljöbalken, MB, (1998:808). 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Berörda grannar 
 
Övriga eventuella sakägare underrättas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 
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§ 53 MBN/2021:1594 

Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Rossö 1:25 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. lämna negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Rossö 
1:25 enligt 9 kap. 17 § med stöd av 9 kap. 30 § och 9 kap 31 b § Plan- och bygglagen, PBL, 
(2010:900). 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 0 kr enligt 9 kap 27 §, 12 kap. 8, 8a och  
10 §§ PBL. 

 
Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister och 
avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige.  
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Rossö 1:25. Aktuell plats ligger inom 
detaljplan 222-002 som vann laga kraft 1969-02-04. Enligt detaljplanen utgörs aktuell plats av allmän 
platsmark med tillägget ”park”. Området kan därför inte bebyggas enligt detaljplanen varför inte 
heller förhandsbesked kan lämnas på platsen.  
 
Beslutsunderlag 
Handling     Daterad    
Tjänsteskrivelse    2022-02-25 
Ansökan     2021-09-01 

Situationsplan    2021-09-01 

Kommunicering om avslag    2022-02-01 

Svar på kommunicering om avslag   2022-02-25 

 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 54 MBN/2021:1324 

Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två garage 
på fastigheten Hårleby 2:13 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. lämna negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Hårleby 
2:13 enligt 9 kap. 17 § med stöd av 3 kap. 2 §, 4 kap. 2 §, samt 2 kap. 2, 3, 4 och 5 §§ Plan- 
och bygglagen, PBL, (2010:900), 3 kap. 4 §, samt 4 kap. 4, 6 och 8 §§ Miljöbalken, MB, 
(1998:808), samt Orust kommuns Översiktsplan 2009. 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 0 kr enligt 9 kap 27 §, 12 kap. 8, 8a och  
10 §§ PBL. 

 
Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister och 
avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked avser nybyggnad av två enbostadshus och två garage på fastighet 
utanför detaljplan. Aktuell plats ligger inom översvämningsdrabbat område 2002. Miljöenheten har 
gjort bedömningen att brunnsborrning i området riskerar att öka mängden relikt saltvatten i både 
nya och befintliga brunnar.  
Korrekt grannhörande till alla rågrannar har inte gjorts då ett antal tyvärr missades på grund av 
felaktig rutin. 
  
Beslutsunderlag 
Handling    Daterad 
Ansökan    2021-07-06 

Situationsplan   2021-07-06 

Reviderad situationsplan   2021-09-07 

Information om brunn   2021-09-07 

Brunn, avlopp grannfastighet  2021-09-07 

Analysrapport vatten   2021-11-03 

Tjänsteskrivelse    2022-02-25 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 55 MBN/2021:1307 

Prövning av ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och ett garage på fastigheten 
Ängön 1:10 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. lämna negativt förhandsbesked för enbostadshus enligt 9 kap. 17 § med stöd av 3 kap. 2 §, 4 
kap. 2 §, samt 2 kap. 2, 3, 4, 5 och 6 §§ Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900), 3 kap. 4 §, 
samt 4 kap. 4, 6 och 8 §§ Miljöbalken, MB, (1998:808), samt Orust kommuns Översiktsplan 
2009. 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 0 kr enligt 9 kap. 27 §, 12 kap. 8, 8a och 10 §§ PBL. 
 
Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister 

och avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

 

Reservationer 
Els-Marie Ragnar (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage på fastigheten 
Ängön 1:10 som ligger utanför detaljplanerat område. Aktuell plats omfattas av riksintresse för 
kustzonen enligt 4 kap. 4 § MB och riksintresse för friluftslivet samt naturvården enligt 3 kap. 6 § 
MB. Större delen av fastigheten ligger inom område där ny bebyggelse inte bör tillkomma enligt 
översiktsplanen, kap 7.  
Enligt Översiktsplanen innefattas aktuellt område av särskilt bevarandevärde nivå 2, med mycket 
stort skyddsvärde samt särskilt bevarandevärde nivå 3, stort skyddsvärde. 
Aktuell plats ligger även inom kulturmiljöområde ”Flatön” enligt Orust kommuns 
kulturmiljöprogram från 2020.  
Bedömningen görs att ansökt åtgärd går mot rekommendationerna i översiktsplanen samt saknar 
stöd enligt 2 kap. 2, 3, 4 och 6 §§ PBL främst på grund av byggnadens synliga placering i landskapet 
varför ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Handling    Daterad 
Ansökan    2021-07-02 

Bilaga till ansökan (6 sidor)   2021-07-02 

Komplettering, brev (3 sidor)  2022-02-14 

Intyg VA-förening (2 sidor)   2022-02-14 

Reviderad situationsplan   2022-02-14 

Markutlåtande    2022-02-14 
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Brev från granne (2 sidor)   2022-02-25 

Komplettering, brev (5 sidor)  2022-02-28 

Reviderad situationsplan (2 sidor)  2022-02-28 

Tjänsteskrivelse    2022-03-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Els-Marie Ragnar (FO) föreslår nämnden att bevilja ansökan om förhandsbesked.  

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 56 MBN/2021:751 

Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av ett fritidshus på 
fastigheten Mollösund 5:38 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 2 kap. 6 §, 8 kap. 13 och 17 §§ samt 9 kap. 30 och 
31 b §§ Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 0 kr enligt 9 kap 27 §, 12 kap. 8, 8a och  
10 §§ PBL. 

 
Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister 

och avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller om- och tillbyggnad av ett bohuslänskt dubbelhus i centrala Mollösund.  
Ny frontespis på långsida mot söder, ändrad fönstersättning på glasveranda mot söder, ny takkupa 
mot norr, upptagning av två nya fönster på fasad mot norr, tillbyggnad av ny glasveranda med 
balkong på gavel mot väster, nya fönster och ny balkongdörr på östra gaveln samt om invändiga 
ändringar. (Exakt hur omfattande framgår inte av ansökan).  
 
Aktuell byggnad ligger inom detaljplan 351-024-3, vars huvudsyfte är att bevara de stora 
kulturvärdena i Mollösunds gamla samhälle. Aktuell byggnad är q-märkt och skall underhållas och 
vårdas på ett sätt som ej förvanskar dess karaktär och egenart. Byggnaden ligger också inom 
kulturmiljöområde Mollösund och inom riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Åtgärden bedöms strida mot detaljplanen på följande punkter: 

1. Åtgärden bedöms inte vara varsam mot byggnadens karaktär och egenart.  
2. Huvudbyggnaden kommer i och med gavelutbyggnaden åt väster placeras cirka 0,4 meter 

från tomtgräns vilket inte bedöms kunna ske utan skada på kulturintresset eller att 
närboende vållas påtaglig skada.  

3. Tillbyggnaderna bedöms som omfattande och ej underordnade den ursprungliga byggnadens 
proportioner eller karaktär.  

4. Åtgärden innebär att byggnadens samtliga bevarade äldre fönster byts och ersätts med nya 
med annat utseende.   

5. Takkupa mot norr innebär ändrad taklutning på denna del av taket.  
6. Balkongen ovanpå västra gavelns utbyggnad bedöms som stor och främmande i miljön.  

 
Ärendet har inte skickats till grannar då avvikelserna är stora och förvaltningen yrkar avslag på 
ansökan.   
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Beslutsunderlag 
Handling    Daterad 
Ansökan    2021-04-09 
Situationsplan   2021-04-08 
Fasadritningar (2 sidor)   2021-04-08 
Planritning    2021-04-08 
Sektionsritning   2021-04-08 
Utlåtande Bohusläns museum  2021-10-11 
Foto på aktuell byggnad   2021-12-22 
Foto, siktlinje    2021-12-22 
Tjänsteskrivelse   2022-03-01 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 57 MBN/2021:2085 

Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 
Mollösund 5:345 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 §, samt 9 kap. 31 b §§ Plan- och 
bygglagen, PBL, (2010:900) 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 0 kr enligt 9 kap 27§, 12 kap. 8a och 10 §§ PBL 
 

Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister 

och avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad av en befintlig komplementbyggnad, delvis som förråd och delvis som 
gäststuga.  
 
För fastigheten gäller detaljplan 351-024-3 som vann laga kraft 2004-06-23. 
 
Ansökan strider mot detaljplanen eftersom den planerade tillbyggnaden och den befintliga 
komplementbyggnaden ligger i gräns i stället för 1,5 meter från gräns vilket gäller för uthus och 
vidbyggda uthus. Detaljplanen medger en byggnadshöjd om 3 meter. Den ansökta åtgärden avser en 
byggnadshöjd om 4,5 meter. Avvikelserna anses vara alltför omfattande, detta då ingen av 
avvikelserna var för sig anses kunna bedömas som en liten avvikelse. 
 
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Handling     Daterad 
Tjänsteskrivelse    2022-02-24 
Ansökan     2021-11-22 
Situationsplan    2021-11-22 
Fasadritningar    2021-11-22 
Plan- och sektionsritning    2021-11-22 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 58 MBN/2021:2117 

Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Glimsås 
1:91 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 §, samt 9 kap. 31 b §§ Plan- och 
bygglagen, PBL, (2010:900). 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 0 kr enligt 9 kap 27 §, 12 kap. 8, 8a och  
10 §§ PBL. 

 
Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister 

och avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus i form av taklyft av huvudbyggnaden och trapphus. 
 
För fastigheten gäller detaljplan 311-016 som vann laga kraft 1937-04-21. 
 
Ansökan strider mot detaljplanen eftersom den planerade tillbyggnaden av bostadshuset medför att 
byggnaden ligger för nära tomtgräns. Befintlig bebyggelse strider mot detaljplanen avseende 
byggnadsarea och avstånd mot tomtgräns. 
Avvikelserna anses vara alltför omfattande, detta då ingen av avvikelserna var för sig anses kunna 
bedömas som en liten avvikelse. 
 
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Handling     Daterad 
Tjänsteskrivelse    2022-02-24 
Ansökan     2021-11-25 
Situationsplan    2021-11-25 
Fasadritningar    2021-11-25 
Plan- och sektionsritning    2021-11-25 
Bilder     2021-11-25 
 
Beslutet skickas till 
Sökande  
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§ 59 MBN/2021:1693 

Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
på fastigheten Tegneby-Bö 1:65 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Anmäld kontrollansvarig, Folke 

Göransson, godtas enligt 7 kap. 4 § Plan- och byggförordningen, PBF, (2011:338) och 10 
kap. 9 § PBL. 

3. Avgiften för ansökan beslutas till 0 kr enligt 9 kap 27 §, 12 kap. 8, 8a och  
10 §§ PBL. 

 
Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister 

och avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus med komplementbyggnad på fastigheten Tegneby-Bö 
1:65. Byggnadsarean är 222,5 m2 för huvudbyggnaden och 37,5 m2 för komplementbyggnaden. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Tillgång och 
kvalitet avseende dricksvatten har redovisats och bedöms vara godtagbar, vattnet bedöms vara 
tjänligt för konsumtion. En avloppsansökan har inkommit och bedöms att kunna ordnas på ett 
tillfredställande sätt. 
 
Grannar är hörda och synpunkter har inkommit. 
  
Beslutsunderlag 
Handling    Daterad 
Tjänsteskrivelse   2022-03-09 
Ansökan    2021-09-21 
Situationsplan   2021-12-09 
Fasadritningar 1 & 2 huvudbyggnad  2021-12-09 
Fasadritningar 3 & 4 huvudbyggnad  2021-12-09 
Fasadritningar komplementbyggnad  2021-12-09 
Planritning huvudbyggnad   2021-12-09 
Redovisning dricksvatten   2021-09-21 
Redovisning brunnar   2021-09-21 
Bilaga till ansökan   2021-09-21 
Rendering / bilder   2021-09-21 
Intyg av grannfastighet   2021-09-21 
Grannyttrande    2022-03-02 
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Grannyttrande    2022-03-07 
Grannyttrande   2022-02-18 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Fastighetsägare 
Trafikverket 
Miljöenheten 
Enhet för renhållning 
Berörda sakägare 
 
Övriga eventuella sakägare underrättas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 
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§ 60 MBN/2022:45 

Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Otterslätt 
1:11 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. 

Anmäld kontrollansvarig, Martin Rolandén, godtas enligt 7 kap. 4 § Plan- och 
byggförordningen, PBF, (2011:338) och 10 kap. 9 § PBL. 

3. Avgiften för ansökan beslutas till 6 054 kr enligt 9 kap 27 §, 12 kap. 8, 8a och  
10 §§ PBL. 

 
Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister 

och avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Fakturor skickas separat.  

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vad ansökan avser ändring av tidigare beviljat bygglov, åtgärden gäller nybyggnad av enbostadshus 
med en byggnadsarea om (BYA) om 239 m2. Platsen ligger utanför detaljplan och inga riksintressen 
berör platsen. 
 
Det kan konstateras att marken som avses bebyggas hyser inte några särskilda dokumenterade natur- 

eller kulturvärden, och uppförandet av ett enbostadshus på aktuell fastighet anses inte påverka 

landskapsbilden på ett negativt sätt. Platsen är redan ianspråktagen och några särskilda bestämmelser 

framkommer inte heller i Orust kommuns ÖP09. 

Berörda sakägare på fastigheterna Hamburg 1:1, Otterslätt 1:19, Fläskum 1:6, Otterslätt 1:6, 
Otterslätt 1:17, Otterslätt 1:7, Otterslätt 1:12, samfällighet SMEDBY GA:1 har getts möjlighet att 
lämna synpunkter på ansökan enligt 9 kap. 25 § PBL. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Handling    Daterad 
Ansökan    2021-12-21 
Situationsplan   2021-12-21 
Fasadritningar söder & väster  2021-12-21 
Fasadritningar norr & öster   2021-12-21 
Planritning     2021-12-21 
Sektionsritning   2021-12-21 
Foton av befintligt   2021-12-21 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
Kontrollansvarig 
Fastighetsägare 
Berörda grannar 
Samfällighet 
Miljöenheten 
 
Övriga eventuella sakägare underrättas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 
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§ 61 MBN/2022:202 

Prövning ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kårehogen 
1:106 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 

1. Bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 §, 9 kap. 31 b § Plan- och 
bygglagen, PBL, (2010:900) samt 1 kap. 3-4 §§ Plan- och byggförordningen, 

PBF, (2011:338). 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 17 392 kr enligt 9 kap 27 §, 12 kap. 8, 8a och 
10 §§ PBL. 

 

Avgiften är beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsfrister 

och avgiftsreduktion, samt enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea (BYA) om 109,5 m2. 
Ansökt åtgärd har en sammanlagd bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA) om totalt 109,5 m2.  
Byggnadshöjd för byggnaden är 3,5 meter. Taklutningen är 27 grader.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplan 1421-P152 antagen 2015-04-09. 
Gällande detaljplanebestämmelser för fastigheten är bland annat följande:  

 Tillåten takvinkel för huvudbyggnad är 30-38° grader. 
 
Ansökt åtgärd avviker från gällande detaljplan med avseende på: 
 

1. Taklutningen understiger tillåten takvinkel med 3 grader.  
 

Sakägare på fastigheterna Kårehogen 1:2, Kårehogen 1:108, Kårehogen 1:105, Kårehogen 1:101, 
Kårehogen 1:104, Kårehogen 1:90 getts möjlighet att yttra sig.  
 
Beslutsunderlag 
Handling    Daterad 
Ansökan    2022-01-21 
Situationsplan    2022-02-15 
Markplaneringsritning   2022-02-15 
Fasadritningar samt marklinjer sydost & sydväst 2022-02-15 
Fasadritningar samt marklinjer nordost & nordväst 2022-02-15 
Sektionsritning   2022-02-15 
Planritning    2022-02-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Els-Marie Ragnar (FO) föreslår nämnden att bevilja ansökan om bygglov. 

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Els-Marie Ragnars förslag. 

Nämndens skäl för beslut 
Nämnden anser att avvikelsen är liten med stöd av 9 kap. 31 b § PBL och beviljar ansökan om 

bygglov. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Berörda grannar 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
 
Övriga eventuella sakägare underrättas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Ärenden om tillsyn 
Ärende mellan paragraf 62-63 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 

personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 
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