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§ 195 MBN/2022:1 

Fastställande av dagordning 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
 

- fastställa dagordningen med följande ändringar: 
 
Punkt 9 flyttas till sist i dagordningen och punkt 10-16 flyttas upp enligt följande:  
 

1. Fastställande av dagordning MBN/2022:1 
2. Prövning av ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente med anledning av ny lag 

om tobaksfria nikotinprodukter MBN/2022:1537 
3. Förslag till antagande av preliminära sammanträdestider för miljö- och byggnadsnämnden 

2023, MBN/2022:1595 
4. Förvaltningens information 2022-10-19, MBN/2022:2 
5. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut, MBN/2022:3 
6. Anmälan av delegeringsbeslut nr 1297, 1306-1437, MBN/2022:4 
7. Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för brygga och spång på fastigheten  

Tången 4:37, MBN/2022:1096 
8. Prövning av föreläggande om rättelse  
9. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus på 

fastigheten Rossö 1:25 MBN/2022:679  
10. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 

fastigheten Råssekärr 4:1, MBN/2022:1494  
11. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Töllås 1:101 

MBN/2022:752  
12. Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten Svanesund 2:84 

MBN/2022:1552 
13. Prövning av bygglov för höjning av sjöbod på fastigheten Mollösund 5:448 MBN/2022:94  
14. Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svanvik 1:306 

MBN/2022:1391 
15. Prövning av bygglov för nybyggnad av fritidhus samt förråd på fastigheten Krossekärr 2:8 

MBN/2022:756 
16. Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för utökning av camping på fastigheten  

Malön 1:85 MBN/2022:669 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-19 

 

 

 

 

§ 196 MBN/2022:1537 

Prövning av ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente med anledning av ny lag 
om tobaksfria nikotinprodukter 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. föreslå kommunfullmäktige besluta att Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra 
kommunens ansvar avseende lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 

2. uppdra åt administrativa enheten att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, 
tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter som 

skulle träda i kraft den 1 augusti 2022. Lagen innebär att den som säljer tobaksfria nikotinprodukter 

ska anmäla försäljningen innan den får påbörjas, anmälan ska göras till den kommun där det fysiska 

försäljningsstället är beläget eller om fysiska försäljningsstället saknas till den kommun där företaget 

har sitt säte. Kommunen och Polismyndigheten har tillsynsansvar över att lagen och anslutande 

föreskrifter följs. 

Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas tillsynsansvaret för den nya 

lagstiftningen. Berörd nämnd beslutar om delegationsordning, riktlinjer och tillsynsplan. 

Hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter är i det närmaste identisk och lagen 

korresponderar i stort sett mot Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Miljö- och 

Byggnadsnämnden har idag tillsynsansvaret för tobaksförsäljning och det vore därför naturligt att 

kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och Byggnadsnämnden att hantera dessa frågor inom ramen 

för nuvarande tillsynsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 197 MBN/2022:1595 

Förslag till antagande av preliminära sammanträdestider för miljö- och byggnadsnämnden 
2023 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- anta förslag till preliminära tider för sammanträden, ärendeberedning och justering för 2023. 
 

Ärendeberedning 

5 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 11 maj, 1 juni, 22 juni, 3 augusti, 7 september, 5 oktober, 2 

november och 30 november. 

Sammanträden 

19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 25 maj, 15 juni, 6 juli, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 

16 november och 14 december. 

Justering 

24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 11 juli, 22 augusti, 26 september, 24 

oktober, 21 november och 19 december. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 198 MBN/2022:2 

Förvaltningens information 2022-10-19 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöchef Ulrika Marklund informerar om miljöenhetens arbete. 

Ärendebalansen ser bra ut och vi ligger i fas.  

Personal: rekrytering för vikarierande miljöinspektör har avbrutits. 

Ekonomi: ligger fortsatt plus minus noll. 

Byggchef Christoffer Vikström informerar om byggenhetens arbete. 

24 nya lovärenden inkom under september. Åtta ärenden väntar på att fördelas till handläggare. 

Personal: rekrytering av ny nämndsekreterare pågår samt en ny inspektör. En handläggare har sagt 

upp sig men kommer avvakta rekrytering av ny handläggare. Vi har lånat in en tillsynshandläggare 

från Sotenäs som hjälper oss att strukturera upp handläggningen av tillsynsärenden. 
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§ 199 MBN/2022:3 

Anmälan om inkomna skrivelser/beslut 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Notera informationen och lägga skrivelsen till handlingarna. 

Gråmarkerade ärenden har särskilt granskats av nämnden. 

Miljöärenden 
Mark- och miljödomstolens dom 2022-10-04 angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet 
gällande sjöförläggning av optokabel för bredband från Härmanö till Käringön inom Orust kommun 
(2022:8) 
Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd och strandskyddsdispens med tillhörande villkor för att 
anlägga optokabel.  

Länsstyrelsens beslut 2022-10-03 angående avslut av ärende utan ytterligare krav (2022:316) 
Länsstyrelsen beslutar att avsluta sitt ärende om uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i 
Orust kommun utan ytterligare åtgärder. 

Länsstyrelsens beslut 2022-09-15 angående tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga 
kemiska produkter (2022:1255) 
Länsstyrelsen lämnar Cirkle K Detaljist AB tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska 
produkter vid bolagets anläggningar i Västra Götaland enligt bifogad förteckning. 

Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-07-06 § 145 om avslag på ansökan om 
strandskyddsdispens på fastigheten Gårehogen 1:139 (2022:471  430) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens beslut 2022-09-19 angående strandskyddsdispens på fastigheten Härmanö 1:14 
(2022:256  430) 
Länsstyrelsen beslutar att inte lämna strandskyddsdispens för uppförande av klockstapel. 

Länsstyrelsens beslut 2022-09-23 angående kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten Morlanda-Slätthult 1:29 (2022:1472  430) 
Länsstyrelsen beslutar att godkänna Orust kommuns beslut om strandskyddsdispens för arbetsbodar 
och skylt.  

Länsstyrelsens beslut 2022-09-15 angående överklagande av beslut om klagomål på buller från 
luftvärmepump på fastigheten Tofta 2:1 (2021:309) 
Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet för vidare handläggning. 
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Byggärenden 
Länsstyrelsens beslut 2022-09-14 angående överklagande av beslut om att avvisa ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Burås 3:8 (2021:1683  
235) 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

8 överklaganden av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-06-16 § 137 om bygglov för 
nybyggnad av carportar med solcellstak på fastigheten Huseby 6:15 (2022:221  232) 
Överklagandena har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 

Förvaltningsrättens beslut 2022-09-21 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, Huseby 
6:15 (2022:221  232) 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.  

Länsstyrelsens beslut 2022-09-12 angående överklagande av beslut om bygglov för ombyggnad av 
verksamhetslokal till flerbostadshus på fastigheten Kungsviken 1:40 (2022:569 231) 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Mark- och miljödomstolens föreläggande 2022-10-06 angående överklagande av länsstyrelsens beslut 
på fastigheten Kungsviken 1:40 (2022:569  231) 
Lämna in ett skriftligt svar om ni går med på eller motsätter er det som begärs i handlingarna senast 
2022-10-21. 

Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-08-18 § 164 om avslag på ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Mollösund 5:345 (2022:971  231) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-08-23 angående beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning på 
fastigheten Röra-Häröd 1:13 (2022:871  231) 
Länsstyrelsen beslutar att lämna tillstånd till ingrepp i fornlämningsområdet L1968:4419. 
 
Mark- och miljödomstolens dom 2022-10-03 angående bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten Tegneby-Bö 1:65 (2021:1693  231) 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

Länsstyrelsens beslut 2022-10-07 angående överklagande av beslut om nekat bygglov för om- och 
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Tofta 2:125 (2021:1236  231) 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
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§ 200 MBN/2022:4 

Anmälan av delegeringsbeslut nr 1297, 1306-1437 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Lägga redovisningen till handlingarna. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Delegeringsbeslut nr 1297, 1306-1437 enligt förteckning. 

Beslutsunderlag 
Förteckning delegeringsbeslut nr 1297, 1306-1437. 
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§ 201 MBN/2022:1096 

Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för brygga och spång på fastigheten  
Tången 4:37 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för brygga och spång på fastigheten 
Tången 4:37 

 
Beslutet fattas med stöd av 7 kap 15 § miljöbalken och 27 kap 1 § miljöbalken. 

För handläggning av strandskyddsdispens tas en fast avgift enligt taxa antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 127, avgift 12 111 kr. Faktura skickas separat. 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bifogad överklagandehänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Dispensansökan föregicks av en anmälan gällande strandskyddsöverträdelser på Tången 4:37. Efter 
kontakt med miljöenheten inkom fastighetsägarna med en dispens i efterhand för brygga och spång. 
Bryggan ska ha byggts av den föregående fastighetsägaren som sökte dispens 1998 men fick avslag 
från länsstyrelsen. Bryggan uppfördes utan dispens och kompletterades med en spång. Sökanden har 
angett särskilt skäl 1 och 3 enligt 7 kap 18 § c miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer 
att det inte föreligger några skäl att bevilja dispens för brygga och spång och därför ska ansökan 
avslås.  

Bedömning 
På platsen råder strandskydd på land och i vatten. Syftet med strandskyddet är att trygga 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 

djur och växter (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken). 

Enligt 7 kap. 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte  

1. nya byggnader uppföras,  
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt,  

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller  

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter,  
 

Miljö- och byggnadsnämnden får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § 

MB. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som finns angivna 
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i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet med 

strandskyddsbestämmelserna (7 kap. 26 § MB). 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som 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 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. 

Sökande anger som särskilt skäl punkt 1 och 3.  

Skälet i punkt 1, gäller om området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Att ett område är ianspråktaget betyder rättsligt sett att platsen är 
borttagen från allmänhetens tillträde, detta gäller huvudsakligen sällan bryggor då vattenområden är i 
regel allmänhetsrättsligt tillgängliga (MÖD M 1554-17, prop. 2008/09:119 s. 105). En 
spång/gångbro genererar inte heller någon hemfridszon och bidrar inte heller till att området skulle 
vara ianspråktaget. Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att den aktuella platsen idag är 
allemansrättsligt tillgänglig och att särskilt skäl 1 inte är tillämpbart.  

Enligt tredje punkten kan dispens beviljas om det behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga inom strandskyddat område och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Det 
innebär emellertid inte att dispens alltid ska ges för sådana åtgärder där hela fastigheten omfattas av 
strandskydd. Praxis är tvärtom påtagligt restriktiv. I prövningen om särskilda skäl för dispens 
föreligger görs en bedömning av anordningens inverkan på strandskyddets syften och en vägning 
mellan strandskyddsintressen och den enskildes intressen av att ta platsen i anspråk. 

Områdets betydelse för friluftsliv och djur- och växtlivet och bryggan samt spångens påverkan på 
dessa intressen får alltså vägas mot vilket behov den enskilde har av de sökta åtgärderna. Den 
enskildes intresse av att ha bryggan ska väga tyngre än områdets strandskyddsvärden, det vill säga 

dess långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden. 

Grunda havsvikar är områden där stor restriktivitet bör gälla när det kommer till dispensprövningar 
för att de är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet (prop. 2008/09:119 s.105, MÖD M 6458-15). 
Grunda områden i intervallet 0-6 m betraktas generellt som de ekologiskt mest värdefulla områdena 
längs kusten. Nyligen har grunda havsvikar blivit ett fokusområde i den nationella tillsynstrategin för 
deras betydelse för friluftsliv och biologisk mångfald då dessa utgör viktiga livsmiljöer. En generös 
tolkning av strandskyddsbestämmelserna skulle innebära en successiv utbyggnad av bryggor i 
skärgården, vilket på sikt skulle urholka syftet med strandskyddet. 
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Båtbryggor medför en väsentlig ändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet genom skuggning och 

grumling. Eftersom bryggor möjliggör för båtar att lägga till blir det ytterligare påverkan från 

båtpropellrar (MMD M 4049-19).   

Det aktuella området omfattas av riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken samt högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. I ansökan nämns det att 
allmänheten och grannar nyttjar bryggan för rekreation och att spången möjliggör detta då det är 
svårframkomlig terräng. Det finns två tidigare rättsfall gällande spänger/bryggor för ökad 
tillgänglighet från Orust.  

Det första fallet (M 2006:59) berörde ett bryggdäck på en oexploaterad plats som beskrevs som 
otillgänglig och omgiven av branta klippor, för att nå bryggdäcket ville man även bygga en trappa. 
Mark- och miljööverdomstolen fastslog att en anordning som kan tillgängliggöra svåråtkomliga 
platser är inte tillräckligt för att dispens ska beviljas. Vidare menade MÖD även om platsen är 
oexploaterad i övrigt kan en anordning som en brygga medföra att platsen känns ianspråktagen och 
där med avhållande för allmänheten. Detta oavsett sedvanan i Bohuslän att allmänheten får nyttja 
privata bryggor.  

Det andra fallet (M 6115-11) gällde bland annat spänger i anslutning till en lagligt uppförd brygga, 
spängerna skulle öka tillgängligheten. Mark- och miljödomstolen delade där länsstyrelsens 
bedömning att spänger kan ha en avhållande på allmänheten i stort och att anordningar i strandnära 
områden leder till en gradvis privatisering som försämrar allmänhetens tillgång till rörligt friluftsliv. 
MÖD konstaterade i dom M 6458-15 att den allemansrättsliga tillgången till strandområden främst 
tryggas på så sätt att områdena genom lagstiftning skyddas från olika typer av exploatering som 
byggnationer och anläggningar.  

Liknande resonemang går att finna i propositionen 1997/98:45, del 1, s.322 som säger att det är 
väsentligt att mindre återstående obebyggda delar av hårdexploaterade kuster bevaras likväl som 
stora sammanhängande orörda områden. Resonemanget fortsätter med att en enskild dispens 
orsakar ingen omedelbar större skada på strandskyddsintressena, men i det längre perspektivet kan 
enskilda dispenser kumulativt leda till en betydande påverkan. Bland annat genom att det blir svårt 
att säga nej till en liknande åtgärd/anordning i framtiden. Samma proposition (1997/98:45 del 2, sida 
89) säger också att bara för att de rådande naturförhållandena för området gör det olämpligt för bad 
och friluftsliv ska detta inte användas som skäl för dispens.   

Enligt 25 § framgår att intresseavvägning ska göras vid prövning och att även enskilda intressen ska 

beaktas. Det innebär att en inskränkning i den enskildes rätt att använda mark och vatten inte får gå 

längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska uppnås. Enligt miljööverdomstolens domar 

MÖD 2020:2, I och II ska en intresseavvägning göras enligt 7 kap. 25 § miljöbalken även när det 

saknas särskilda skäl för dispens. Utgångspunkten för den proportionalitetsbedömning som ska 

göras inom ramen för en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken är dock fortfarande att det 

allmänna intresset av att bevara allemansrättslig tillgång till strandområden för friluftsliv och 

områden med goda livsvillkor för djur- och växtliv är mycket starkt.  

Strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället verkar vara av begränsat 

intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Även om en dispens i det enskilda fallet inte förefaller 

skada syftet med strandskyddet kan enskilda dispenser sammantaget medföra en betydande negativ 
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inverkan på tillgången till stränder för friluftsliv och djur- och växtliv (se prop. 1997/98:45, del 1, s. 

321 ff). Vid bedömningen måste det därmed beaktas vilken verkan som enskilda dispenser 

sammantaget kan få avseende strandskyddet.  

I det aktuella fallet finns det tre andra bryggor på andra sidan viken som har funnits på platsen sedan 
1975 som allmänheten kan nyttja för bad. Behovet av brygga och spång på aktuell plats anses inte 
vara så pass angeläget att dispens bör beviljas. Bryggor bör samlokaliseras för skydda oexploaterade 
områden vilket länsstyrelsen fastslog i det tidigare beslutet. Länsstyrelsen menade också att bryggan 
inte var förenlig med riksintresset för det rörliga friluftslivet och naturvård samt att det inte förelåg 
några särskilda skäl för dispens. Miljö- och byggnadsnämnden delar bedömningen. 
 
Samlad bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att inga särskilda skäl föreligger. Åtgärden strider även mot 
strandskyddets syften att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet.  

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det även med beaktande av en intresseavvägning inte kan 
anses oproportionerligt att i detta fall avslå ansökan om dispens.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-26 
Situationsplan, Tången 4:37 
Tidigare beslut från länsstyrelsen, Tången 4:37 
Bilagor till ansökan, Tången 4:37 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen (vid beviljad dispens) 
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§ 202  

Prövning av föreläggande om rättelse 
 
Ärendet innehåller en mängd personuppgifter och publicerar därför inte på webbplatsen med 

anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR.  
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§ 203 MBN/2022:679 

Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus på 
fastigheten Rossö 1:25 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 

1. lämna negativt förhandsbesked för Rossö 1:25 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), med hänvisning 

till 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. Fakturor skickas 

separat.  

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Se bifogad överklagandehänvisning 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus med garage på 
fastigheten Rossö 1:25. Sammantaget bedöms den aktuella platsen inte vara lämpad för byggnation, 
med hänvisning till 2 kap. 2 och 4 §§ PBL, avseende platsens höga naturvärden, närheten till 
strandskydd och naturreservat. 
Byggnation på fastigheten bedöms inte vara förenlig med en långsiktigt god hushållning med mark 
och vatten enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken. Ur allmän synpunkt bedöms marken vara bäst lämpad 
för en användning som bibehåller områdets höga värden för naturvård och friluftsliv. 
 
Grannar har fått möjligheten att yttra sig. 

Skäl för beslut 
Enligt kommunens översiktsplan, naturvårdsprogram och naturvärdesinventeringar finns det höga 

naturvärden avseende artrika ängs- och gräsmarker, med skyddsvärda arter, på platsen.  

Bland annat finns här en fyndplats för en rödlistad art av lavar, Strut-skinnlav (enligt 

Artdatabanken), en sällsynt art med endast ett fåtal kända fyndplatser. Strut-skinnlav är främst 

knuten till betade och periodvis översilade klippor i öppna till halvöppna kulturlandskap, ofta i nära 

anslutning till kyrkor och gårdar men även på åkerholmar och betade havsstränder. 
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Marken har sedan längre tid tillbaka brukats för jordbruksändamål. Idag har platsen mer karaktären 

av ängs- och betesmark. Vid platsbesöket var det en riklig blomning i delar av området. Områdets 

funktion som spridningskorridor för arter knutna till gräs- och ängsmarker, är viktig att bibehålla. 

Enligt Orust kommuns översiktsplan från 2009 omfattas området av riksintresse, i enlighet med 3 

kap. 2 § miljöbalken, och har ett särskilt bevarandevärde nivå 3 (stort skyddsvärde). Här råder också 

stort skyddsvärde, hänsynsnivå 3, enligt Orust kommuns Naturvårdsprogram 2006, med anledning 

av platsens höga naturvärden. 

Hänsynsnivå 3 handlar om landskapsperspektivet. Råssöhalvön är ett värdefullt kulturlandskap som 

till viss del har bibehållit något av det gamla bebyggelsemönstret, med gårdarna samlade i byar, i ett 

småskaligt jordbrukslandskap. Rossö utgör ett värdefulla odlingslandskap enligt länsstyrelsens 

bevarandeprogram för Värdefulla landskap. Vid all exploatering ska extra stor försiktighet iakttas 

med hänsyn till de speciella värden för landskapsbild, natur- och kulturmiljövård, samt friluftsliv 

som finns i området. Särskild hänsyn ska tas till förekomster av äldre kulturspår och rester av 

hävdpräglade gräsmarker och fetörtrika klipphedar. En fortsatt hävd av naturliga gräsmarker i 

synnerhet och det öppna landskapet i allmänhet, bör gynnas. 

Havsområdet med Rossö naturreservat klassas som hänsynsnivå 1 i Orust kommuns 

naturvårdsprogram 2009.  Stigfjorden är ett skyddat havsområde med grunda produktiva 

mjukbottnar med ålgräsängar och musselbankar. Omfattande strandängar ingår, liksom öar med 

mycket varierande karaktär, från helt betespräglade, via mosaiklandskap till lövskogsbevuxna. 

Ålgräsängarna har höga marina naturvärden och stor betydelse för fiskproduktion och fågelliv. 

Kalvöfjorden en av de viktigaste näringsplatserna för rastande och övervintrande sjöfåglar och 

vadare längs västkusten. Ny exploatering i hänsynsnivå 1-områden eller i dess närhet bör inte 

förekomma med hänsyn till de mycket höga naturvärdena. 

Landskapsbilden bedöms påverkas så till vida att förtätningen innebär att traditionell betes- och 

ängsmark, typisk för Rossös mosaiklandskap försvinner. Marker som har varit tillgängliga för 

friluftsliv privatiseras och allemansrätten upphör. Allmänhetens tillgång till natur och strand 

minskar. Eftersom denna naturtyp inte är en dominerande del av södra Rossö, är det viktigt för både 

djur, människor och växtlighet att den bevaras. Mosaiklandskap har ofta hög biologisk och ekologisk 

mångfald och karaktäriseras närmast av småskalighet. Här trivs arter som är beroende av flera 

livsmiljöer, vilket gör mosaikmarker så värdefulla. 

Placeringen av husen skiljer sig från andra bebyggda tomter i området. Landskapsbilden bedöms 

påverkas då gröna områden försvinner. Det finns redan ett relativt stor bostadsbestånd på Rossö, 

och ytterligare förtätning bedöms inte vara lämplig här.  

Det finns möjlighet att ordna infart, vattenförsörjning, avlopp, och avfallshantering på ett 

acceptabelt sätt. Avstånd till samhällsservice och allmänna kommunikationer bedöms vara relativt 

långt, men ändå i nivå med vad som normalt förekommer på Orust.  

Den tänkta placeringen av avloppsanläggningen samt avledning av renat avloppsvatten bedöms 

kunna vara möjlig att lösa. Dricksvatten tillhandahålls från det kommunala ledningsnätet.  
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Det finns ingen uppenbar risk för störningar såsom buller eller miljöstörande verksamhet, på det sätt 

som avses i 2 kap. 5 § PBL. Platsen medger goda ljusförhållanden.  

De tänkta tomterna belastas av servitut för enskilt avlopp. Det finns en rättighet, daterad 2002-04-

25, för Rossö 1:107 att anlägga, bibehålla och förnya infiltrationsanläggning för avlopp. Det finns 

också en rättighet, daterad 2009-10-16, för Rossö GA:3, avseende ledningsdragning över platsen, till 

en enskild gemensam avloppsanläggning. 

Rossöns södra delar präglas av en skiftande topografi med höjder på 10-15m upp till 30m. Den 

planerade byggnationen kommer att ligga ca 3-4m över havsytenivån. Detta innebär en risk för 

översvämning vid stigande havsnivåer. Rekommendationen är att lägsta nivån för ny bebyggelse är 

3m över havsytenivån. (Riktlinjer Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden, Länsstyrelsen).  

Platsens lämplighet för byggnation, enligt 2 kap. 5 § PBL, avseende markförhållanden bedöms vara 

mindre god. Jordmånen består delvis av finare jordlager i form av glacial lera. Marken är fuktig och 

översilas av vatten som rinner ytligt ned mot strandområdet. I kombination med klimatförändringar 

såsom havsnivåhöjningar och ökade nederbördsmängder, med risk för översvämningar, bedöms 

platsen som olämplig för byggnation. 

Sammantaget bedöms den aktuella platsen inte vara lämpad för nybyggnation, med hänvisning till 2 

kap. 2 och 4 §§ PBL, avseende platsens höga naturvärden. Den planerade byggnationen riskerar att 

medföra stor påverkan på platsens höga naturvärden vilket går mot översiktsplanens 

rekommendation. Byggnationen bedöms inte vara förenlig med en långsiktigt god hushållning med 

mark och vatten enligt 3 kap. MB. Ur allmän synpunkt bedöms marken vara bäst lämpad för en 

användning som bibehåller områdets höga värden för naturvård och friluftsliv varför ansökan ska 

avslås. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad     2022-10-04 

Ansökan     2022-04-01 

Situationsplan    2022-04-01 

Epost gällande kommunalt VA   2022-04-01 

Granneyttrande (synpunkter): 

Rossö 1:43, Ture Gustafsson (2 sidor)   2022-07-20 

Rossö 1:46, Roger Gustafsson (1 sida)    2022-07-18 

Rossö 1:55, Henrik Bengtsson (Rossö GA:3) (1 sida)   2022-07-21 

Rossö 1:73, Eva Grundström (4 sidor)    2022-07-18  

Rossö 1:97, Kerstin Dahlkvist (2 sidor)   2022-07-20 

Rossö 1:97, Per Dahlkvist (2 sidor)    2022-07-20 

Rossö 1:100, Gudrun Samuelsson (2 sidor)   2022-07-20 

Rossö 1:100, Anna-Karin Larsson (1 sida)   2022-07-20 

Rossö 1:101, Gunnel Essling (1 sida)    2022-07-20 

Rossö 1:107, Gunborg Petersson (2 sidor)   2022-07-08 

Råssö samfällighetsförening (Rossö GA:1), Per-Arne Hellberg (1 sida) 2022-07-06 
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Sökandens kommentarer: 

Rossö 1:25, Åke Borg (3 sidor)   2022-07-21, 2022-07-25 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 204 MBN/2022:1494 

Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Råssekärr 4:1 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Återremittera ärendet i väntan på beslut från Länsstyrelsen gällande tidigare sökt 
förhandsbesked på fastigheten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Els-Marie Ragnar (FO) föreslår nämnden att återremittera ärendet i väntan på beslut från 
Länsstyrelsen gällande tidigare sökt förhandsbesked på fastigheten. 

Peter Kristensson (C) föreslår nämnden att Återremittera ärendet i väntan på beslut från 
Länsstyrelsen gällande tidigare sökt förhandsbesked på fastigheten samt att höra grannar. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Els-Marie Ragnars 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Råssekärr 
4:1. Den tänkta placeringen sker på platsens högsta punkt.  
Placeringen på en höjd medför siluettverkan av den orörda landskapsbilden. Platsen berörs av 
Riksintresse för friluftsliv, mer specifikt för bergsklättring, kiting och skärmflygning. Platsen har 
enligt Orust kommuns naturvårdsprogram stort skyddsvärde, nivå 3 och enligt gällande 
översiktsplan särskilt bevarandevärde nivå 3. 
 
Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen att den aktuella platsen inte bör bebyggas. 
Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan om förhandsbeskedet ska avslås. 
 
Grannar och sakägare är ej hörda. 

Beslutet skickas till 
Sökande  
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§ 205 MBN/2022:752 

Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Töllås 1:101 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 8 kap. 1 och 4 § Plan- och bygglagen, PBL, 
(2010:900) 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 20 653 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. 

Fakturor skickas separat. Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Platsen ingår i Riksintresse för friluftsliv samt 
högexploaterad kust vilket betyder att fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
På platsen har det tidigare funnits ett bostadshus som brann ner augusti 2021.  
 
Aktuell ansökan uppfyller inte kraven på tillgänglighet och användbarhet.  
Förvaltningen gör därför bedömningen att ansökan ska avslås.  
 
Grannar och sakägare är hörda. 

Skäl för beslut 
Platsen omfattas av Riksintresse för kustzonen enligt 4 kap. 4 § Miljöbalken (MB), friluftslivet, 
kulturmiljövård samt naturvård enligt 3 kap. 6 § MB. 
Platsen omfattas alltså av Riksintresse för friluftsliv samt högexploaterad kust vilket betyder att 
fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
Aktuell fastighet ingår i ett område som är glest bebyggt. Fastigheten gränsar till obebyggd åkermark 
och/eller skog både i öster och i väster.  Ansökt åtgärd anses inte vara en sådan komplettering som 
3 kap. 6 § MB syftar på. 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus. På planritningen redovisas att bostaden är avsedd för 
fyra personer samt att det redovisas fyra stycken sovrum. Kraven på tillgänglighet och användbarhet 
uppfylls ej för enbostadshuset – se bifogad granskning i bilaga. Eftersom det är möjligt att projektera 
nybyggnationen så att den uppfyller samtliga krav finns det inget skäl att bortse från 
tillgänglighetskraven som ställs i plan- och bygglagen. 
 
Vidare bedöms ansökt åtgärd som lämplig för sitt ändamål och med en god färg-, form- och 
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materialverkan. Åtgärden kompletterar befintlig bebyggelse på ett bra och varsamt sätt genom sin 
placering och utformning. Åtgärden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och bidrar till en god 
helhetsverkan. 
 
Ansökta markåtgärder syftar till att bereda för grundläggning av byggnad och nämnden bedömer 
dem som godtagbara. Markåtgärder bidrar till tomtens lämplighet och tillgänglighet. 
 
Åtgärden har inte kunnat antas medföra betydande miljöpåverkan, eller begränsning av rättighet eller 
pågående verksamhet i omgivningen.  
 
Den ansökta åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för kringboende såsom det 
avses i Plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-09-30 
Ansökan     2022-04-13 
Situationsplan   2022-08-29 
Fasadritningar   2022-06-21 
Plan- och sektionsritning   2022-06-21 
Marksektionsritning sydväst & nordost  2022-06-21 
Marksektionsritning sydost & nordväst  2022-06-21 
Tillgänglighetsgranskning Sakkunnig TIL  2022-09-20 
Handläggarens tillgänglighetsgranskning  2022-09-26 

Beslutet skickas till 
Sökande  
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  22 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-19 

 

 

 

 

§ 206 MBN/2022:1552 

Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten Svanesund 2:84 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

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

2. Avgiften för ansökan beslutas till 8 696 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. Fakturor skickas 

separat. Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Kristensson (C) föreslår nämnden att bevilja ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser fasadändring i form av uppsättande av solceller på ett enbostadshus. 
 
För fastigheten gäller detaljplan 211-016, laga kraft 1985-09-10. 
Ansökt åtgärd avviker från gällande detaljplans bestämmelser avseende taktäcknings utformning.  
 
Grannar och berörda sakägaren är hörda. 

Skäl för beslut 
Den avvägning som ska ske mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL faller enligt 

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning ut till det allmänna intresset av tillförlitlig och miljövänlig 

elförsörjning upprätthålls i området. Härvid beaktas att nämnden gjort en avvägning mellan 

klimatintresset och intresset av att detaljplanens bestämmelse gällande färg och taktäckningsmaterial 

följs. 

Eftersom ett så stort antal av fastigheterna i det nu aktuella området har beviljats bygglov för 

avvikande takfärg, finner Miljö- och byggnadsnämnden att dispens har givits från planbestämmelsen 

om takfärg i en sådan utsträckning att avvikelsen av det skälet ska betraktas som liten. Avvikelsen får 

även anses vara förenlig med detaljplanens syfte. Enligt Miljö- och byggnadsnämnden kan den sökta 

åtgärden inte heller anses medföra en allvarlig materiell påverkan på områdets bebyggelsemiljö. 

Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och byggnadsnämnden att den sökta åtgärden får anses 

innebära en liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas med stöd av 9 kap. 31 b § första 

punkten plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-09-01 
Ansökan    2022-09-28 
Situationsplan   2022-09-28 
Fasadritningar och takplan   2022-09-28 

Upplysningar 
Lovet och medgivande av avvikelser upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.  
 
Detta beslut vinner laga kraft fyra veckor efter det datum då det annonserats i Post- och Inrikes 
Tidningar och fem veckor efter att beslutet skickats till dem som skall delges. 
 
Om beslutet överklagas räknas tiden för dess giltighet från dagen för den överprövande 
myndighetens beslut.  
 
Beslutet om bygglov, rivningslov eller marklov får enligt 9 kap. 42 a § PBL inte verkställas eller 
påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar 
och det gäller även om ett startbesked har beslutats för åtgärden. Om åtgärden påbörjas innan 
beslutet får verkställas kan Miljö- och byggnadsnämnden besluta om förbud mot fortsatt arbete.  
Även om beslutet får verkställas enligt ovan, samt om ett startbesked har getts, så är det på 
byggherrens egen risk om åtgärden påbörjas innan laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett skriftligt startbesked 
enligt 10 kap. 3 § PBL. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. 
 
Åtgärden får inte tas i bruk innan Miljö- och byggnadsnämnden gett ett skriftligt slutbesked. Vilka 
handlingar som ska skickas till byggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet. 
 
Om åtgärden påbörjas innan startbesked getts eller om åtgärden tas i bruk innan slutbesked getts 
skall Miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. 
 
Bygglovet är juridiskt bindande. Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid 
ändringar kan nytt beslut krävas. Kontakta alltid Sektor Samhällsutveckling vid ändringar från 
beviljat lov. 
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen och att 
rivningsmaterial och avfall som uppkommer tas om hand på ett säkert sätt och enligt Miljöbalken 
och Avfallsförordningen. 

Upplysning om att andra tillstånd, dispenser och anmälan kan krävas 
En åtgärd som kräver lov eller startbesked enligt Plan- och bygglagen eller Plan- och 
byggförordningen kan också kräva tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
Prövningen av olika lov, tillstånd, dispenser och anmälan är inte beroende av varandra och det är 
sökanden som avgör i vilken ordning man vill söka de olika tillstånden. Det är också sökanden som 
har ansvaret för att nödvändiga tillstånd och dispenser finns och att anmälan har gjorts innan man 
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påbörjar åtgärden. På Boverket finns en sammanställning över de olika tillstånd som kan vara 
aktuella;  
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/beslut-om-
lov/upplysningar-i-lov/lista-over-tillstand-dispenser-och-anmalan/ 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Berörda grannar 
 
Övriga eventuella sakägare underrättas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 
  

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/beslut-om-lov/upplysningar-i-lov/lista-over-tillstand-dispenser-och-anmalan/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/beslut-om-lov/upplysningar-i-lov/lista-over-tillstand-dispenser-och-anmalan/
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§ 207 MBN/2022:943 

Prövning av bygglov för höjning av sjöbod på fastigheten Mollösund 5:448 
 

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. 

Fakturor skickas separat. Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Els- Marie Ragnar (FO) föreslår nämnden att återremittera ärendet för att låta berörda sakägare yttra 

sig över ansökan. 

Peter Kristensson (C) föreslår nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag att avslå ansökan. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Peter Kristenssons 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser höjning av befintlig sjöbod som skall höjas från +1,5 till +2,0 vilket innebär en 
höjning med 0,5m. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan då tillåten byggnadshöjd 
överskrids efter höjning med 1,5m. 
Inga grannar har hörts då det är uppenbart att lov inte kan ges. 

Skäl för beslut 
Bygglov kan ges även om åtgärden strider mot detaljplanen om åtgärden endast innebär en liten 
avvikelse från detaljplanen, under förutsättning att avvikelsen är förenlig med detaljplanens syften (9 
kap. 31 b § PBL).  
 
Byggnadsnämnden konstaterar att fastigheten har ett planstridigt utgångsläge. Ansökt åtgärd avviker 
från detaljplanens bestämmelser gällande byggnadshöjd men även befintlig byggnad är högre än vad 
detaljplanen medger. Sektor Samhällsutveckling gör samma bedömning som gjorts i tidigare 
handlagt ärende att avvikelsen är stor. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-10-04  
Ansökan    2022-05-19 
Situationsplan   2022-05-19 
Fasadritningar   2022-05-19 
Plan/sektion    2022-05-19 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 208 MBN/2022:1391 

Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svanvik 1:306 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

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

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. Fakturor skickas 
separat.  
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Se bifogad överklagandehänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Huset står på platsen idag men saknar 
bygglov efter att mark och miljööverdomstolen upphävt tidigare givet bygglov. 
Byggnaden består av tre byggnadskroppar och är i två plan. 
Ansökan avviker från gällande detaljplan på flera punkter 

1. Byggnadshöjd överskrids med 0,15m för byggnadsdel åt nordväst, 0,4m för byggnadsdel åt 
sydost samt 0,484m för tvärgående byggnadsdel. 

2. Placering på prickad mark då en mindre del av sydöstra byggnadsdelen placeras på mark som 
inte får bebyggas 

3. Avstånd till tomtgräns då byggnadens norr hörn placeras endast 3,5m från tomtgräns  
4. Redovisade markförändringar är mer än 0,5m 
5. Tomtens areal uppgår endast till 648kvm vilket är 52kvm mindre än minsta tomtstorlek på 

700kvm 
Detta går sammantaget inte att se som en liten avvikelse som är förenlig med gällande detaljplan. 
Avvikelsen bedöms sammantaget som stor. 
Inga berörda sakägare har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan då det är uppenbart att 
lov inte kan ges. Ansökan skall därför avslås. 

Skäl för beslut 
Det finns inte någon generell rätt till avvikelser. Bestämmelserna i PBL förutsätter en samlad 
bedömning i det enskilda bygglovsärendet, både när det gäller åtgärdens lämplighet och i vilken 
utsträckning den kan anses rymmas inom planens syfte och syftet med enskilda planbestämmelser. 
Detta innebär att en åtgärd som i och för sig skulle kunna godtas som en avvikelse kan anses som 
olämplig av andra skäl. 
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Bygglov kan ges även om åtgärden strider mot detaljplanen om åtgärden endast innebär en liten 
avvikelse från detaljplanen, under förutsättning att avvikelsen är förenlig med detaljplanens syften (9 
kap. 31 b § PBL).  
Avvikelsen avseende tomtstorlek har godtagits vid en tidigare fastighetsbildning och utgör därför 

inte hinder för bygglov. 

Nu sökt byggnation skiljer sig mot tidigare prövat ärende avseende byggnadshöjd för byggnadsdel 

mot sydost som blir 30cm lägre då allmänna platsen vid infarten avses höjas från +56,3 till +56,6. 

Överhöjderna för byggnadsdel mot nordväst är 15cm, byggnadsdel mot sydost blir efter höjning av 

allmänna platsens medelmarknivå 40cm och den tvärgående byggnadsdelen blir 48,4cm för hög. 

Detta bedöms sammantaget som en stor avvikelse. 

Byggnadens norra hörn placeras närmre tomtgräns än 4m men då detta endast avser ett hörn av 

byggnaden bedöms detta som enskild avvikelse vara en liten avvikelse. Även placeringen på 

punktprickad mark med ca 3kvm bedöms enskilt sett utgöra en liten avvikelse då det endast avser en 

mindre del av byggnaden. 

Ansökan avviker även från gällande detaljplan då marknivån ändras mer än 0,5m, som mest ändras 

marknivån ca 1,4m vilket är tveksamt om det enskilt kan ses som en liten avvikelse men på grund av 

redan för stora avvikelser finns inte anledning att ta ställning till om detta enskilt kan ses som en 

liten avvikelse då avvikelserna sammantaget bedöms som en stor avvikelse. 

Beslutsunderlag 
Handling    Ankomstdatum 
Ansökan    2022-08-31 
Situationsplan   2022-08-31 
Markplaneringsritning   2022-08-31 
Fasadritningar mot nordost och sydväst  2022-08-31 
Fasadritningar mot sydost och nordväst  2022-08-31 
Sektion B-B samt A-A   2022-08-31 
Planritning entreplan   2022-08-31 
Planritning plan 2   2022-08-31 
Tjänsteskrivelse daterad   2022-10-04 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 209 MBN/2022:756 

Prövning av bygglov för nybyggnad av fritidhus samt förråd på fastigheten Krossekärr 2:8 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

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

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  
Anmäld kontrollansvarig, Jan Hedberg, 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. 

Fakturor skickas separat.  

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Kristensson (C) föreslår nämnden att bevilja ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus samt förråd, ärendet är en ändring av ett tidigare beviljat 
bygglov som inte efterföljdes, byggnaden är redan uppförd på aktuell fastighet. Fastigheten ligger 
inom detaljplan 191-018 antagen 2004-02-26. Ansökan avviker från detaljplanen gällande nockhöjd 
som överskrids med 0,5 meter samt placering med 17 m2 på prickad mark.  
 
Grannar har hörts i ärendet.  

Skäl för beslut 
Miljö och byggnadsnämnden Orust kommun beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

förråd. 

Nämnden konstaterar att avvikelserna i ansökan inte skiljer sig från tidigare beslut där de accepterats 

som små avvikelser, nämnden gör bedömningen att avvikelserna även nu är att betrakta som liten 

avvikelse i enlighet med PBL 9kap. 31b § första, andra och tredje punkten. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad   2022-10-05 
Ansökan    2022-04-14 
Situationsplan   2022-09-02 
Markplaneringsritning   2022-09-02 
Fasadritningar mot nordost och sydväst  2022-09-02 
Fasadritningar mot sydost och nordväst  2022-09-02 
Planritning entréplan & källarplan  2022-09-02 
Sektionsritning & planritning kallvind  2022-09-02 
Fasad-, plan- och sektionsritning förråd  2022-09-02 

Upplysningar 
Lovet och medgivande av avvikelser upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.  
 
Detta beslut vinner laga kraft fyra veckor efter det datum då det annonserats i Post- och Inrikes 
Tidningar och fem veckor efter att beslutet skickats till dem som skall delges. 
 
Om beslutet överklagas räknas tiden för dess giltighet från dagen för den överprövande 
myndighetens beslut.  
 
Beslutet om bygglov, rivningslov eller marklov får enligt 9 kap. 42 a § PBL inte verkställas eller 
påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar 
och det gäller även om ett startbesked har beslutats för åtgärden. Om åtgärden påbörjas innan 
beslutet får verkställas kan Miljö- och byggnadsnämnden besluta om förbud mot fortsatt arbete.  
Även om beslutet får verkställas enligt ovan, samt om ett startbesked har getts, så är det på 
byggherrens egen risk om åtgärden påbörjas innan laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett skriftligt startbesked 
enligt 10 kap. 3 § PBL. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. 
 
Åtgärden får inte tas i bruk innan Miljö- och byggnadsnämnden gett ett skriftligt slutbesked. Vilka 
handlingar som ska skickas till byggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet. 
 
Om åtgärden påbörjas innan startbesked getts eller om åtgärden tas i bruk innan slutbesked getts 
skall Miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. 
 
Det är byggherrens ansvar att det finns en certifierad kontrollansvarig under hela byggprocessen. 
 
Färdigställandeskydd kan komma att krävas i enlighet med Lagen om färdigställandeskydd 
(2014:227). (Gäller endast en- och tvåbostadshus.) 
 
Byggnaden skall utföras med radonsäker grundläggning om det inte genom mätning kan påvisas att 
radon endast förekommer i ringa omfattning. 
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Bygglovet är juridiskt bindande. Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid 
ändringar kan nytt beslut krävas. Kontakta alltid Sektor Samhällsutveckling vid ändringar från 
beviljat lov. 
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen och att 
rivningsmaterial och avfall som uppkommer tas om hand på ett säkert sätt och enligt Miljöbalken 
och Avfallsförordningen. 

Upplysning om att andra tillstånd, dispenser och anmälan kan krävas 
En åtgärd som kräver lov eller startbesked enligt Plan- och bygglagen eller Plan- och 
byggförordningen kan också kräva tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
Prövningen av olika lov, tillstånd, dispenser och anmälan är inte beroende av varandra och det är 
sökanden som avgör i vilken ordning man vill söka de olika tillstånden. Det är också sökanden som 
har ansvaret för att nödvändiga tillstånd och dispenser finns och att anmälan har gjorts innan man 
påbörjar åtgärden. På Boverket finns en sammanställning över de olika tillstånd som kan vara 
aktuella;  
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/beslut-om-
lov/upplysningar-i-lov/lista-over-tillstand-dispenser-och-anmalan/ 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Berörda grannar 
 
Övriga eventuella sakägare underrättas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 
  

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/beslut-om-lov/upplysningar-i-lov/lista-over-tillstand-dispenser-och-anmalan/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/beslut-om-lov/upplysningar-i-lov/lista-over-tillstand-dispenser-och-anmalan/
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§ 210 MBN/2022:669 

Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för utökning av camping på fastigheten 
Malön 1:85 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1) bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för utökning av camping på delar av 

fastigheten MALÖN 1:85. Dessa delar består av flack gräsbevuxen mark, utpekat på 

bifogad situationsplan som område X och Y.  

2) camping inte får bedrivas någonstans utanför utpekade områden X och Y. 

3) bevilja kontinuerlig gräsklippning inom hela fastigheten. 

4) bevilja dispens för de tre elstolpar som sattes upp cirka år 2000. 

5) avslå dispens för uppförande av ytterligare två elstolpar. 

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 13-18, 25-26 §§ miljöbalken (MB) och 16 kap. 2 § MB samt 27 

kap. 1 § MB. 

Dispensen gäller under förutsättning att följande villkor följs: 

Villkor: 

1) Fri passage längs stranden om 10 m måste upprätthållas, se streckat område med orange 

färg i bifogad situationsplan. Detta innebär att en 10 m bred remsa längs med hela 

strandlinjen skall vara allmänt tillgänglig. Längs en sträcka i norra delen av campingen 

inskränks den fria passagen till 4 m. Detta område är markerat med rutmönster på 

bifogad situationsplan. 

2) Endast område X och Y, i enlighet med bifogad situationsplan, får tas i anspråk och 

användas för campingverksamhet. 

3) Utplacering av fordon såsom husbilar och husvagnar i strandskyddsområdet får inte 

orsaka körskador på marken. 

4) Träd får inte tas ner. Dock får röjning av sly och mindre buskage ske. 

5) Några nya byggnader eller andra dispenspliktiga anläggningar eller anordningar, såsom 

exempelvis ställplatser eller trädäck, får inte uppföras inom det strandskyddade området. 

6) Allemansrätten gäller fortsatt inom det strandskyddade området. Det strandskyddade 

området får inte förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller 

allmänheten från att vistas på eller vid området. 

Avgift 

För handläggning av strandskyddsdispens tas en fast avgift enligt taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2021-11-11 § 127, avgift 12 111 kr. Faktura skickas separat. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogad överklagandehänvisning. 
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Sammanfattning av ärendet 
Dispensansökan avser utökning av camping på fastigheten Malön 1:85.  

 

En tillsynskampanj har genomförts på Malön under 2021. På Malön 1:85 har nuvarande 

fastighetsägare bedrivit camping sedan 1994 inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens. 

En kommunicering om föreläggande att upphöra med camping har besvarats och i samband med 

denna har en dispensansökan inkommit. 

 

Delar av ansökan föreslås beviljas, med vissa uppställda villkor. 

Bedömning 

På platsen råder strandskydd på land och i vatten. Syftet med strandskyddet är att trygga 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 

djur och växter (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken). 

Enligt 7 kap. 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte  

1) nya byggnader uppföras,  

2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 

annars skulle ha fått färdas fritt,  

3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar 

eller anordningar som avses i 1 och 2, eller  

4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Miljö- och byggnadsnämnden får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § 

miljöbalken. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som finns 

angivna i 7 kap. 18 c § miljöbalken är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet med 

strandskyddsbestämmelserna (7 kap. 26 § miljöbalken).  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken (MB) endast beakta om det område som 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 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. 
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Är skäl 4 tillämpbart? 

Sökande anger punkt 4 som särskilt skäl, d.v.s. att området behövs för att utvidga en pågående 

verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 

Fastigheten Malön 1:85 avgränsas av privatägda bostadsfastigheter och/eller brantare områden. Det 

är miljö- och byggnadsnämndens bedömning att dessa områden inte går att nyttja som camping. 

Enda möjligheten för campingen att utvidga sin verksamhet är genom att ta den strandskyddade 

delen av Malön 1:85 (f.d. del av Malön 1:28) i anspråk.  

Särskilt skäl 4 är därför tillämpbart vid dispensansökan. 

Strandskyddets syften 

Strandskyddets första syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden. 

Strandskyddets andra syfte är att bevara goda livsvillkor för växter och djur.  

Påverkan på allemansrättslig tillgång till strandskyddsområdet 

I förarbetena till miljöbalken (proposition 1997/98:45) räknas campingplatser upp som exempel på 

anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där 

den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter. 

Naturvårdsverket är vägledande myndighet gällande strandskydd och skriver i handboken 

Strandskydd – en vägledning för planering och prövning: 

”Etablering av en campingplats medför för det mesta att allmänhetens tillträde begränsas, bland 

annat genom att de som inte campar på campingplatsen oftast utestängs eller avhålls från tillträde till 

området. Campingen stänger av eller ger en avhållande verkan eftersom tält och husvagnar och 

området som sådant mycket ofta uppfattas som privat zon. […]Campingplatsens 

serviceanläggningar samt uppställningsplatser för husvagnar eller husbilar bör placeras utanför det 

generella strandskyddsområdet. Inom strandskyddsområdet kan tältning inom en etablerad 

campingplats tillåtas om själva stranden förblir tillgänglig för allmänheten genom allemansrätten. 

Även andra än de som campar har då möjlighet att utnyttja stranden.” 

I skriften Strandskydd från Boverket och Naturvårdsverket står:  

”När dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska en fri 

passage som är minst några tiotal meter bred alltid lämnas för allmänheten. Passagen ska vara så 

bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden. Den fria passagen ska också finnas för att 

goda livsvillkor för växt- och djurlivet ska bevaras.” 

Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att campingverksamhet inom hela det område som 

ansökan avser får en avhållande effekt på allmänheten, med hänvisning till förarbetena och 

Naturvårdsverkets och Boverkets vägledningar. 

Påverkan på växt- och djurliv 

På platsen har man 2014 gjort den enda observationen av Sandödla i Orust kommun, enligt 

artportalen.se. Sandödlan är en strikt skyddad art i artskyddsförordningen. Enligt observatören, som 

är naturvårdskonsult, var det en vuxen hona som letade mat. Platsen där ödlan observerades var inte 
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dess optimala livsmiljö, och inte rätt miljö för dess ägg (som behöver varm sand). Sannolikt lägger 

den äggen någon annan stans i närheten. Länsstyrelsen har besökt platsen men inte återsett ödlan, 

vilket kan förklaras med att det är ett födosöksområde där den endast tillfälligt uppehåller sig. En 

miljöinspektör på Orust kommun har varit i kontakt med observatören och denne gjorde 

bedömningen att campingverksamheten, såsom den bedrevs 2014, inte borde innebära någon större 

konflikt med arten.  

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att djur- och växtliv inte påverkas avsevärt negativt om 

strandskyddsområdet fortsätter användas som camping i samma utsträckning som den gjort hittills. 

Intresseavvägning 

Enligt 7 kap 25 § MB framgår att en intresseavvägning ska göras vid prövning och att även enskilda 

intressen ska beaktas. Det innebär att en inskränkning i den enskildes rätt att använda mark och 

vatten inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska uppnås. Enligt 

miljööverdomstolens domar MÖD 2020:2, I och II ska en intresseavvägning göras enligt 7 kap. 25 § 

miljöbalken även när det saknas särskilda skäl för dispens. 

Strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället verkar vara av begränsat 

intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Även om en dispens i det enskilda fallet inte förefaller 

skada syftet med strandskyddet kan enskilda dispenser sammantaget medföra en betydande negativ 

inverkan på tillgången till stränder för friluftsliv och djur- och växtliv (se prop. 1997/98:45, del 1, s. 

321 ff). Vid bedömningen måste det därmed beaktas vilken verkan som enskilda dispenser 

sammantaget kan få avseende strandskyddet. 

Allmänna intressen 

Utöver det starka skydd som strandskyddet utgör så utgör platsen även riksintresse för friluftsliv och 

omfattas av särskilda geografiska bestämmelser enligt 3 kap. 6 § MB. Bestämmelserna innebär att 

friluftslivets intressen ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 

Enskilda intressen 

I den inkomna dispensansökan framhålls att campingverksamheten behöver utvidgas till det 

strandskyddade området, särskilt för att möte det ökade behovet av platser för husbilar, för att 

campingen ska bära sig ekonomiskt. Vidare framhåller sökanden att, i det fall att campingen skulle 

tvingas att avvecklas, 5-6 personer kommer bli av med sin sommarinkomst. Campingen bedöms 

heller inte ha någon möjlighet att expandera åt något annat håll utanför det strandskyddade området. 

Proportionalitetsbedömning 

Det allmänna intresset av att bevara allemansrättslig tillgång till strandområden för friluftsliv och 

områden med goda livsvillkor för djur- och växtliv är mycket starkt. Mot detta ska ställas att 

sökanden har starka enskilda intressen, främst i och med att verksamheten riskerar att läggas ner om 

dispens inte beviljas.  

Miljö- och byggnadsnämnden anser det därför oskäligt att avslå dispensansökan, men också oskäligt 

att bevilja den i sin helhet. Delar av ansökan skall beviljas enligt följande: 
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Camping får bedrivas i område X och Y enligt upprättad situationsplan på så sätt att husbilar och 

husvagnar får ställas upp på de platser där marken har tillräcklig bärighet. Körskador får inte 

förekomma. Inga nya byggnader eller anläggningar får uppföras. 

En fri passage om ca 10 meter längs med strandlinjen ska upprättas för att säkerställa allmänhetens 

tillgång till stranden, se orange område på upprättad situationsplan. Enligt Naturvårdsverket bör 

denna vara flera tiotals meter, men med tanke på att strandskyddsområdet här bara är mellan ca 15 

och 60 meter brett och att inga bostadshus finns i området anses 10 meter vara tillräckligt. I denna 

fria passage får inte camping bedrivas, exempelvis får inga husbilar eller husvagnar placeras här. Den 

fria passagen kan nås från den väg som skär genom område X och Y. I och med detta får 

allmänheten en acceptabel tillgång till stranden. Kontinuerlig gräsklippning får ske inom den fria 

passagen samt inom område X och Y. Sökanden har i ett yttrande yrkat på att den fria passagen ska 

minskas till 4 meter längs med den sträcka där avståndet mellan stranden och vägen är som minst. 

Detta eftersom nästan hela södra delen av område X då blir oanvändbart för campingen. Nämnden 

gör bedömningen att 4 meter räcker för att allmänheten ska kunna passera här. Den beslutade fria 

passagen ses i den bifogade situationsplanen, där det rutiga området visar den 4 meter breda 

passagen. 

De befintliga elstolpar som sattes upp cirka år 2000 får vara kvar. Det anses inte skäligt att förelägga 

om att avlägsna dessa, med hänvisning till den tid som förflutit och att det enligt sökanden getts ett 

muntligt godkännande från en kommunal tjänsteperson angående dessa. Dock ges inte dispens för 

ytterligare elstolpar, med hänvisning till att uppställningsplatser, enligt Naturvårdsverket, bör 

placeras utanför strandskyddat område och att den avhållande effekten bli för stor med ytterligare 

fasta installationer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 

Situationsplan Malön 1:85 (från sökanden), daterad 2022-03-31 

Ansökan om strandskyddsdispens, daterad 2022-03-31 

Svar på kommunicering, daterad 2022-03-31 

Upprättad situationsplan, Malön 1:85, daterad 2022-05-31 

Yttrande beträffande kommunicering av kommande beslut, Malön 1:85, daterad 2022-06-20 

Vykort från 1984, Malön 1:85, registrerad 2022-07-04 

Ortofoto från 1989, Malön 1:85, registrerad 2022-07-04 

Foto på husbilar m.m. ”alla bilder från 2008—2011 477 (kopia), inkommen 2022-02-14 

Situationsplan (bifogad sist i detta dokument). 

Fastighetsreglering 1421-84/7 19840817, registrerad 2022-10-05 

Fastighetsreglering 1421-94/7 19940321, registrerad 2022-10-05 

Beslutet skickas till: 
Sökanden 

Länsstyrelsen 
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