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§ 211 MBN/2022:1 

Fastställande av dagordning 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- fastställa dagordningen. 
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§ 212 MBN/2021:1931 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 för miljö- och byggnadsnämnden 2022 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års 
internkontrollplan.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen 

och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I 

detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade 

behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den 

interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter  

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta 

initiativ till sådana.  

Varje nämnd har en skyldighet att:  

 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  

 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

 

Miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan för 2022 innehåller tre st kontrollpunkter. 

 

Genomförda granskningar: 

 Tillsynsplan och kontrollplan 

 Debiteringsrutin 

 Handläggningstider, bygglov. 
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Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 

Aa Kontroll av tillsynsplan och kontrollplan 

Arbetet med tillsyn av lantbruk samt förorenade områden har 
prioriterats ned under året på grund av resursbrist och 
personalomsättning. Planerad tillsyn av övrig miljöstörande 
verksamheter och hälsoskydd har i stort sett genomförts enligt plan. 
 
Ärendebalansen för enskilda avlopp har legat stabilt under året men 
det har inte funnits resurser att följa upp tidigare genomförd tillsyn 
vilket medfört att antalet hanterade ärenden ligger under det som 
angavs i tillsynsplanen. 
 
När det gäller strandskydd har vi haft en positiv ärendebalans med 
fler avslutade än inkommande ärenden vilket innebär att den totala 
mängden öppna ärenden minskat. Ambitionen om att avsluta de 
ärenden som strandskyddsinventeringen på Malön under 2021 
genererade, har inte genomförts fullt ut. Detta eftersom resurser har 
omfördelats för att hålla ärendebalansen på enskilda avlopp under 
kontroll. 
 
Miljöenheten har deltagit i arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för kommunen, lanserat e-tjänster för avfallsdispenser 
och enskilda avlopp samt fortsatt utvecklingen med vårt 
ärendehanteringssystem i enlighet med tillsynsplanen. 
 
Kontrollplanen för livsmedel har följts. 
 

Miljöenheten skulle behöva förstärkas med ytterligare handläggare 
för att kunna genomföra en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över 
de tillsynsområden som nämnden ansvarar för. 
 

Bb Kontroll av debiteringsrutin 

Miljöenheten har under året arbetat för att öka 
självfinansieringsgraden och få en mer enhetlig debitering av utfört 
arbete. Under våren genomfördes ett studiebesök i Tanum som har 
kommit långt i arbetet med debitering. Under hösten har enheten, 
utifrån material från Tanum, arbetat fram gemensamma rutiner för 
vad som ska debiteras och hur mycket som är rimligt att ta betalt.  
 

Arbete pågår och inga ytterligare åtgärder krävs. 
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Cc Kontroll av… 
Handläggningstider, bygglov: Kontrollera att handläggningstiden 
inte överstiger 10 veckor.  

Resultat av… 
Handläggningstider bygglov: 
Totalt ärenden som inkommit januari-augusti 2022: 203 ärenden 
Totalt beslut: 165 st. 
Beslut inom 10 veckor: 76 % 
Mellan 10-15 veckor: 7 % 
Över 15-veckor: 14 % 
 
 
Handläggningstider förhandsbesked: 
Totalt ärenden som inkommit januari-augusti 2022: 33 ärenden 
Totalt beslut: 28 st. 
Beslut inom 10 veckor: 39 % 
Mellan 10-15 veckor: 7 % 
Över 15-veckor: 50 % 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas… 
Nya rutiner har införts där vi idag har fördelningsmöten varje vecka 
av ärenden.  
Vi har inget bra verksamhetssystem som stödjer vår process, med 
t.ex. påminnelser om när ärenden tenderar att överstiga tiden. 
Vi ska därför utreda med systemleverantör hur vi kan skapa en 
bättre översiktsbild av alla ärenden, med påminnelse om 3 veckors 
regel. Målsättningen är att vi inom 3 veckor ska begära in 
komplettering.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kvalitetsutvecklare 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-17 

 

 
 

§ 213 MBN/2022:1695 

Information om förändringar inom livsmedelskontrollen 2023 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Lägga informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2023 kommer ett flertal större förändringar att ske inom livsmedelskontrollen. 
Livsmedelsinspektörerna informerar om vad förändringarna innebär för Orust kommun. 

 Efterdebitering 
- Kontrollavgiften kommer att debiteras efter utförd kontroll. Årsavgifterna 

försvinner. 

 Riskklassning 
- Livsmedelsverket har beslutat om en ny nationell modell för riskklassning av 

livsmedels- och dricksvattenanläggningar. Kontrolltid byts mot kontrollfrekvens. 

 Dricksvattenföreskrifter 
- De nuvarande dricksvattenföreskrifterna ersätts av ny lagstiftning som harmoniserats 

med EU-direktivet om dricksvatten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
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§ 214 MBN/2022:1492 

Information om indexjustering av kommunal taxa för tillsyn av receptfria läkemedel 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år genomförs en översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan med syfte att hålla 

jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan för tillsyn och prövning av receptfria 

läkemedel baseras på en timtaxan som multipliceras med avgiftsunderlaget.  

Timtaxan för läkemedelstillsynen har inte indexreglerats sedan 2019. Det generella underlaget för 

timtaxan har reviderats och konstaterats ha en eftersläpning av lönekostnaderna. Avgiften är 

beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 som beräkningsgrund. Taxorna ska 

täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom tillsyn av receptfria läkemedel för Orust 

kommun. 

Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor så att myndighetsutövningen för 

Miljöenheten baseras på samma timavgift. 

Utskottet för samhällsutveckling får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV).  

Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad från föregående år samt att taxan gäller 

från och med 1 januari 2023. 

De tolv senaste månaders förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV), efter angiven 

basmånad oktober motsvarar +3,7 %. Vid indexuppräkningen äger Kommunstyrelsen arbetsutskott, 

Samhällsutveckling rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela tiotal kronor.   

 

Timkostnaden med det nya underlaget och en indexuppräkning blir 1142 kr/timma för 2023.  

Bestämmelser 
Av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), och av 1 kap. 2 § förordning (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om 

avgift för myndighetens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter 

som meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. 
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Kommunfullmäktige får besluta att en taxa ska gälla omedelbart. Stöd för omedelbart ikraftträdande 

finns i 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning eller tillsyn innebär det att den 

verksamheten behöver skattefinansieras.  

 

Bilagor 
Taxan för tillsyn över handel med receptfria livsmedel och taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken. 
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§ 215 MBN/2022:1493 

Information om ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen 
(2017:725). Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket innehåller särskilda föreskrifter om avgifter för 
kommunernas verksamhet.  

Av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396) framgår att regeringen eller den myndighet eller kommun 

som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för en myndighet eller kommuns 

verksamhet enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 

Kommunen bör utöver den andel som skall skattefinansieras sträva efter full kostnadsfinansiering 

för tillsynen. Som ett led i detta arbete sker en fortlöpande översyn av taxorna. 

På grund av nya lagstiftningshänvisningar samt ändringarna i lagen behöver taxan ändras. 

Taxeföreskrifterna reglerar hur avgiftsuttaget sker. Föreskrifterna har uppdaterats med nya 

laghänvisningar till den nya strålskyddslagen.  

För att utskottet för samhällsutveckling ska kunna upprätthålla och vid behov stärka nivån på tillsyn 

behöver intäkterna motsvara tillsynsbehovet i form av personalresurser. För tillsynen enligt 

strålskyddslagen kommer timdebitering ske i efterhand för att möta tillsynsbehovet. 

Om kommunen av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bedriva tillsyn kan det få negativa 

konsekvenser på människors hälsa. Om tillsynen inte bedrivs likvärdigt finns även risk för att det blir 

en ojämn konkurrens där den som självmant gör rätt kan få högre kostnader än den som inte får 

tillsyn och krav på sig.    

Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämnden har sedan 2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220). 

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag (2018:396) med förordning och nya föreskrifter i kraft. 

Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv 

(2013/59/Euratom).  

Sedan tidigare har Miljö- och byggnadsnämnden tillsynsansvaret enligt den gamla strålskyddslagen 

för solarieverksamheter i kommunen. De största ändringarna i taxan är att kontroll av köp på 

solarier tillkommer och även tillsyn av radon som tidigare ingick i miljöbalkslagstiftningen. 
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SKR har tagit fram ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är avsett att 

användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och 

priser.  

Arbetsutskott för samhällsutveckling får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

antagna fasta avgifterna med procentsatsen för det innevarande kalenderåret i prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkten för indexuppräkningen har varit oktober månad 

(kommunfullmäktiges beslutsår).   

Avgifter för handläggningen baseras på timtaxan som multipliceras med den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet. 

Nuvarande timtaxa för 2022 är 1101 kr/timma. Kommunalt kostnadsprisindex PKV-oktober 2022 

utgör 3,7 % och motsvarar då en timkostnad av 1142 kr för 2023.  

Bilagor 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen (2018:396) inom 
Orust kommun 
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§ 216 MBN/2022:1581 

Information om indexuppräkning av timtaxan för prövning och offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av kommunfullmäktige 
2021-11-11 § 129. 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1290 kronor (efter uppräkning 1340 kr) per 

timme kontrolltid. Timavgift 1030 kr (efter uppräkning 1070 kr) per timme gäller vid uppföljande 

kontroll och klagomålskontroll och annan offentlig verksamhet som hör samman med sådan 

kontroll. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 

använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så 

som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Miljö och 
byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den 
procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
De tolv senaste månaders förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV), efter angiven 
basmånad oktober motsvarar +3,7 %. Vid indexuppräkningen äger utskottet för samhällsutveckling 
rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela tiotal kronor.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 
Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
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§ 217 MBN/2022:1702 

Information om indexuppräkning av miljöbalkstaxan 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen 

(2017:725). Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket innehåller särskilda föreskrifter om avgifter för 

kommunernas verksamhet.  

Kommunen bör utöver den andel som skall skattefinansieras sträva efter full kostnadsfinansiering 

för tillsynen. Som ett led i detta arbete sker en fortlöpande översyn av taxorna. 

De tolv senaste månaders förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV), efter angiven 
basmånad oktober motsvarar +3,7 %. Vid indexuppräkningen äger Utskottet för samhällsutveckling 
rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast hela tiotal kronor.     

Bakgrund 
Miljöbalkstaxan är uppbyggd med en allmän textdel med bestämmelser avseende taxans tillämpning 

+ bilaga 1 och 2.  

SKR har tagit fram ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är avsett att 

användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och 

priser.  

Utskottet för samhällsutveckling får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

miljötaxa antagna fasta avgifterna med procentsatsen för det innevarande kalenderåret i prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkten för indexuppräkningen har varit oktober månad 

(kommunfullmäktiges beslutsår).   

Avgifter för handläggningen baseras på timtaxan som multipliceras med avgiftsunderlaget som anges 

i taxebilaga 1 och 2. Alternativt där det saknas avgiftsunderlag innebär det att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

Nuvarande timtaxa för 2022 är 1101 kr/timma. Kommunalt kostnadsprisindex PKV-oktober utgör 

3,7 % och motsvarar då en timkostnad av 1142 för 2023.  
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§ 218 MBN/2022:2 

Förvaltningens information 
 

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.  

Personal: Föräldraledig miljöinspektör har valt att avsluta sin tjänst och en ersättare är rekryterad och 

börjar i januari. Ytterligare en miljöinspektör kommer vara föräldraledig från och med maj 2022, 

eventuellt blir det en konsult som går in i dennes ställe. Under veckorna 45-19 kommer vi ha två 

praktikanter på miljöenheten och byggenheten.  

Ekonomi: Prognosen för helår är ett överskott på 100 000 kr vilket beror på ökade intäkter men 

även ökade kostnader för personal. 

Byggchef Christoffer Vikström informerar om byggenhetens arbete.  

16 ärenden i kö. Den senaste veckan har det skett en ökning av inflödet av ansökningar.  

Personal: Nu nämndsekreterare har börjat. Bygginspektör håller på att rekryteras. Rekrytering av 

bygglovhandläggare påbörjas nu. 

Enheten har påbörjat ett arbete med att avsluta gamla öppna bygglovsärenden i LEX. 
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§ 219 MBN/2022:3 

Anmälan om inkomna skrivelser/beslut 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna 
 
Gråmarkerade skrivelser är särskilt granskade av nämnden. 

Miljöärenden 
Jordbruksverkets beslut 2022-10-31 angående ansökan om utbetalning av projektstöd (2021:2026) 

Jordbruksverket beslutar att du får 621 328 kronor i projektstöd för projektet Spökfiskeprojekt 

Orust inom havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.  

Vi beviljar inte övriga delar av ansökt belopp.  

Mark- och miljödomstolens kungörelse 2022-10-26 angående at Kobb AB har ansökt om tillstånd 

för anläggning och drift av algodlingar på fyra ställen på allmänt vatten enligt följande; i Orust 

kommun (syd Alnöbådan i Mollöfjorden), i Tjörns kommun (sydväst Kråkan i Hakefjorden) och i 

Kungälvs kommun (nord respektive sydväst Lövön i Hakefjorden). Synpunkter ska ges in skriftligen 

senast den 7 december 2022 (2022:991)  

Länsstyrelsens beslut 2022-10-11 angående tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga 

kemiska produkter (2022:1599) 

Länsstyrelsen lämnar Jenric AB tillstånd till och med 11 oktober 2027. 

Länsstyrelsens beslut 2022-10-31 angående överklagande av beslut om nekad dispens från 

sophämtning på fastigheten Gilleby 1:4 (2021:1634) 

Länsstyrelsen avslår överklagandet.  

Länsstyrelsens beslut 2022-10-28 angående anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Henån 

1:306 (2022:1571) 

Länsstyrelsen beslutar att Chrisfixaren fastigheter AB kan genomföra uppförande av pontonbrygga 

för vågbrytande effekt. 

Mark- och miljödomstolens dom 2022-10-11 angående strandskyddsdispens för brygga på 

fastigheten Hällevik 2:208 (2020:1799  430) 

Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsens beslut på så sätt att strandskyddsdispens beviljas 

för befintlig brygga om 25 kvm. Yrkande om utdömande av vite avvisas. Överklagandet avslås i 

övrigt. 
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Länsstyrelsens beslut 2022-10-28 angående strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifter för 

Härmanö naturreservat samt vattenverksamhet vid Härmanö s:17 (2022:1289  430) 

Länsstyrelsen beslutar att lämna strandskyddsdispens samt tillstånd enligt föreskrifterna för 

Härmanö naturreservat för utrivning av en 16 meter lång flytbrygga samt uppförande av en 24 meter 

lång pålad ersättningsbrygga under förutsättning att de villkor som anges följs. 

Länsstyrelsens beslut 2022-10-14 angående kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 

fastigheten Kila 1:72 (2022:823  430) 

Länsstyrelsen beslutar att godkänna kommunens beslut.  

Länsstyrelsens beslut 2022-10-17 angående strandskyddsdispens och vattenverksamhet för rensning 

vid utlopp i Kollungeröds vatten inom fastigheten Långelanda-Haga 1:7 (2022:256) 

Länsstyrelsen lämnar dispens under förutsättning att villkor följs. 

Länsstyrelsens beslut 2022-10-14 angående föreläggande enligt miljöbalken för solcellsanläggning på 

fastigheten Långelanda-Vasseröd 1:15 (2022:256) 

Länsstyrelsen förelägger sökande att vidta beskrivna försiktighetsmått. 

Länsstyrelsens beslut 2022-11-02 angående kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 

fastigheten Malön 1:85 (2022:669) 

Länsstyrelsen beslutar att pröva Orust kommuns beslut om strandskyddsdispens för utökning av 

camping. 

Länsstyrelsens beslut 2022-10-14 om tillstånd till ingrepp i fornlämning L2022:6266 i samband med 

ledningsdragning inom fastigheterna Morlanda 2:1 och Kårehogen 2:1 (2022:256) 

Länsstyrelsen beviljar ansökan om tillstånd. 

Mark- och miljööverdomstolens dom 2022-10-21 angående tillstånd till vattenverksamhet avseende 

brygganläggning m.m. vid småbåtshamn inom fastigheterna Morlanda 2:1 m.fl. (2016:183) 

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och beviljar tillstånd till de 

befintliga bryggorna A, B, C och D i nuvarande beskaffenhet inom fastigheten Morlanda 2:1 samt 

till de befintliga bryggdäck med sjöbodar E inom fastigheten Kårehogen 2:1. 

Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-05-18 § 102 angående föreläggande om 

rättelse på fastigheten Tegneby-Äng 1:6 (2020:1886  430) 

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

Länsstyrelsens beslut 2022-10-24 angående överklagande av beslut om föreläggande att ta bort 

skyltar med mera inom strandskyddat område på fastigheten Torebo 1:18 (2019:74  430) 

Länsstyrelsen ändrar tiden inom vilken åtgärderna ska vara vidtagna till senast sex månader efter att 

det föreligger ett lagakraftvunnet avgörande i frågan.  

Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. 
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Länsstyrelsens delbeslut 2022-10-31 angående förlängd handläggningstid för anmälan om 

vattenverksamhet på fastigheten Tyfta 1:6 (2022:1342) 

Länsstyrelsen förlänger handläggningstiden till och med den 12 december 2022. 

Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-09-15 om att avsluta ärende gällande 

strandskyddsöverträdelse på fastigheten Tången 1:12 (2022:1459  430) 

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

Länsstyrelsens beslut 2022-09-13 angående överklagande av beslut om nekad strandskyddsdispens 

för brygga och trappa samt avgift på fastigheten Utgård 2:44 (2021:1581  430) 

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet i den del som gäller avgift. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.  

Byggärenden 
Överklagan av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-09-21 § 188 om avslag på ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Burås 3:8 (2022:1037  235) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 

Mark- och miljödomstolens protokoll 2022-10-12 angående avvisning av ansökan gällande 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Burås 3:8, nu fråga om 
avskrivning (2021:1683  235) 
Mark- och miljödomstolen avskriver målet då klagande har återtagit sitt överklagandet. 

Länsstyrelsens beslut 2022-10-19 angående överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Glimsås 1:91 (2021:2117  231) 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter för fortsatt handläggning. 

Mark- och miljödomstolens slutliga beslut 2022-10-24 angående bygglov för uppförande av mur på 

fastigheten Hals 2:145 (2021:2048  232) 

Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens beslut och Miljö- och byggnadsnämndens 

beslut i bygglovsfrågan och återförvisar målet till nämnden för fortsatt handläggning.  

Mark- och miljödomstolens dom 2022-10-24 angående bygglov för tillbyggnad på fastigheten Hals 

2:145 (2021:1694  231) 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

11 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  233) 
Överklagandena har kommit in i rätt tid. Översända till Länsstyrelsen. 

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  233) 
Överklagandena har kommit in för sent och har avvisats. 
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Länsstyrelsens beslut 2022-11-03 angående överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av 
återvinningsstation på fastigheten Huseby 1:50 (2021:1936  233) 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden för ny 
handläggning. 

Mark- och miljödomstolens dom 2022-10-25 angående bygglov för fasadändring samt ombyggnad 
av komplementbyggnad på fastigheten Hällevik 2:25 (2021:42  231) 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

Mark- och miljödomstolens dom 2022-10-27 angående bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus 
varav ett parhus på fastigheten Kila 1:73 (2021:303  231) 
Mark- och miljödomstolen avskriver målet såvitt avser Ulf Lidbergs och Marie Gistedts 
överklagande. 
Mark- och miljödomstolen avslår i övrigt överklagandena.  

Länsstyrelsens beslut 2022-10-17 angående överklagande av beslut om nekat bygglov för tillbyggnad 
av fritidshus på fastigheten Käringön 1:159 (2021:798  231) 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Länsstyrelsens beslut 2022-10-25 angående överklagande av kommunens beslut om avgift gällande 
bygglov för nybyggnad av två enbostadshus samt komplementbyggnader på fastigheten Lavön 2:75 
(2021:1423  231) 
Länsstyrelsen bifaller överklagandet.  

Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens i Orust kommuns beslut 2022-09-21 § 187 om 
avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Långelanda-Stala 1:19 (2022:648  235) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens beslut 2022-10-13 angående överklagande av beslut om att avskriva tillsynsärende 
beträffande plank på fastigheten Långelanda-Torp 1:18 (2021:1629  221) 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt 
handläggning. 

Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens i Orust kommuns beslut 2022-09-21 § 193 om 
avslag på ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Mollösund 5:397 
(2022:982  231) 
Överklagandet har kommit in i rätt tid. Översänt till Länsstyrelsen. 

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. 

Mark- och miljödomstolens dom 2022-10-12 angående förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och stall på fastigheten Tönsäng 3:14 (2021:1017  235) 
Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsens beslut och fastställer Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut att ge positivt förhandsbesked.  
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Länsstyrelsens beslut 2022-10-31 angående överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Ängön 1:9 (2021:1816  235) 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
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§ 220 MBN/2022:4 

Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1438-1563 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- Lägga redovisningen till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Förteckning delegeringsbeslut nr 1438-1563 
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§ 221 MBN/2022:1129 

Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Nöteviken 1:5 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Nöteviken 
1:5 enligt 9 kap. 17 § med stöd av 3 kap. 2 §, 4 kap. 2§, och 2 kap. 2, 3, 4 och 5 §§ Plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900), samt Orust kommuns Översiktsplan 2009. 

2. Avgiften för ansökan beslutas till 13 044 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. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på del av fastigheten  
Nöteviken 1:5. 
 
Grannar har fått möjligheten att yttra sig. 

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden Orust kommun beviljar förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten Nöteviken 1:5.  

Enligt 9 kap. 17 § med stöd av 3 kap. 2 §, 4 kap. 2§, och 2 kap. 2, 3, 4 och 5 §§ Plan- och bygglagen, 

PBL (2010:900), samt Orust kommuns Översiktsplan 2009. 

Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att den tänkta tomtplatsen redan är förberedd för 

byggnation, och det finns inga särskilda naturvärden på platsen. Tomten kan bebyggas utan nya, allt 

för stora, ingrepp i naturen, och det går att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp, samt att tänkt 

tomtplats följer befintligt bebyggelsemönster i området och därmed inte påverkar landskapsbilden 

negativt, samt utgör inget hinder för friluftslivet eller negativt påverka skyddsvärda naturvärden i 

området. 

Kommunens översiktsplan är vägledande och pekar i stora drag ut kommunens riktning kring 

samhällsplanering, Enligt Orust kommuns gällande översiktsplan ska ny bostadsbebyggelse 
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lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, de 

geotekniska förhållandena samt möjligheterna att anordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt 

annan samhällsservice.  

Nämnden gör bedömningen att den tänkta tomtens förutsättningar och att inga nya vägar behöver 

anläggas samt närheten till kommunens centralort ca 2km gör att man kan bevilja förhandsbesked på 

platsen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan     2022-06-22 

Reviderad situationsplan    2022-08-24  

Tjänsteskrivelse daterad    2022-11-04 

Granneyttrande (synpunkter): 

Nöteviken 1:39 Madeleine Arnell (2 sidor)  2022-09-30 

Nöteviken 1:62 Luc Raes, Helga van Hauwemeiren (4 sidor) 2022-09-30 

Nöteviken 1:66 Charlotta Langner, Stefan Langner (2 sidor) 2022-09-29 

Nöteviken 1:4/1:36 Benny Johansson, Eva Johansson (2 sidor) 2022-09-28 

Sökandens kommentarer: 

Nöteviken 1:5, Johan Engelin (2 sidor)    2022-10-24 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av bygglovsansökan som görs inom två år från dagen 

då detta beslut vann laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör 

förhandsbeskedet att gälla.  

Förhandsbeskedet gäller enligt redovisad omfattning, placering och utformning i enlighet med 

beslutsunderlaget. 

Förhandsbeskedet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden eller att påbörja markåtgärder 

kopplat till framtida byggnation och anläggande av tomtmark eller väg. 

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.  

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;  
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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 
Vägsamfällighet 
Räddningstjänsten 
Renhållning 
 
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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§ 222 MBN/2022:898 

Prövning av bygglov för fasadändring/uppsättning av solceller på fastigheten  
Härmanö 2:148 
 

Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  

 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § 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. Se bifogad överklagandehänvisning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Tenghede (V) föreslår nämnden att bevilja ansökan om bygglov. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för fasadändring/uppsättning av solceller på fastigheten Härmanö 2:148. 
Fastigheten ligger inom detaljplan 361-012 som vann laga kraft 1999-12-09. Ansökt åtgärd avviker 
från detaljplanen då tak ska ges en beklädnad av pannor i matt tegelröd färg. Åtgärden att installera 
svarta högblanka solceller på en byggnad med matt rött tak som är väl synlig i landskapet utgör även 
en negativ påverkan på kulturmiljön.  
Berörda sakägare har hörts i ärendet och inga synpunkter har inkommit.  

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. 

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 
Handling    Ankomstdatum 
Tjänsteskrivelse    2022-11-01  
Ansökan    2022-05-11 
Situationsplan   2022-08-12 
Takplan befintligt utseende   2022-08-12 
Fasadritning befintligt utseende  2022-08-12 
Takplan nytt utseende   2022-08-12 
Fasadritning nytt utseende   2022-08-12 
Sektionsritning nytt utseende  2022-08-12 

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. 
 
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. 
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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 
Bohusläns museum 
 
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/


  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  27 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-17 

 

 
 

§ 223 MBN/2022:816 

Prövning av bygglov för rivning samt nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ström 1:86 
 

Beslut 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 

1. Avslå ansökan om bygglov med stöd av 2 kap 6 § och 9 kap 
Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900), samt Orust kommuns Översiktsplan och Fördjupad 
Översiktsplan för Slussen.  

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 gäller rivning av komplementbyggnad och bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ström 1:86.  

 
Grannar har hörts i ärendet och flera synpunkter har inkommit. Synpunkterna var att byggnaden 
skulle få en tät placering och påverka miljön för boende omkring med tanke på trafiksäkerhet och 
brandrisk. Synpunkter inkom även om att byggnaden skapar insyn och störande ljud och att den inte 
passar in i samhället och områdets karaktär då volymen och placering är avsevärt större  
 
Räddningstjänsten har yttrat sig över ansökan och är tveksam till om man kan uppfylla krav på 
skäligt brandskydd.  

Skäl för beslut 
För Slussen finns en Fördjupad översiktsplan som anger nutida och framtida användning av 

områden. Aktuell fastighet ligger inom område med befintlig bebyggelse i de centrala delarna av 

Slussen nära hamnen, ett område som har ett stort kulturhistoriskt värde. Här finns det enligt den 

fördjupade översiktsplanen mycket små möjligheter till förtätning.  

Bebyggelsen i området består i huvudsak av bostadshus med komplementbyggnader. Storleken på 

fastigheterna i Slussen varierar och inom kärnan finns det flertalet mindre tomter kring 500 m2 vilket 

är den storlek aktuell fastighet har. Inom utkanten av samhället finns flertalet större tomter, över 

2000 m2.  
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Tillägg till den befintliga bebyggelsen måste göras varsamt och med både bebyggelsestrukturen och 

annan påverkan och olägenhet i beaktande. Att placera ett nytt fritidshus vid tomtgräns på en tomt 

som redan har begränsad storlek avviker från bebyggelsemönstret. En sådan placering stämmer 

överens med komplementbyggnadernas traditionella placering i området, så som befintlig bebyggelse 

på platsen ser ut idag. Åtgärden följer således inte den Fördjupade översiktsplanens intentioner.  

 
Varje bostadsenhet ska kunna fungera självständigt med fungerande infart, tomtplats och med 
möjlighet till kompletteringar i bebyggelsen. Varken inom ny eller befintlig tomt finns möjlighet till 
kompletterande bebyggelse om det byggs ett nytt fritidshus med egen tomt.  
 
Åtgärden är inte lämplig för sitt ändamål då skäligt brandskydd inte går att uppnå enligt 
Räddningstjänstens bedömning.  
 
Den samlade bedömningen är att ansökan om bygglov ska avslås.  

Beslutsunderlag 
Handling    Ankomstdatum 
Tjänsteskrivelse    2022-11-01 
Ansökan    2022-04-25 
Situationsplan   2022-04-21 
Fasadritningar   2022-04-21 
Plan- och sektionsritning   2022-04-21 
Bilder 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 224 MBN/2022:390 

Prövning av bygglov för tillbyggnad samt fasadändring på fastigheten Mollösund 5:316 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  

1. Bygglov nekas med stöd av 9 kap. 30 §, samt 9 kap. 31 b, c, d och e §§ 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. Se bifogad överklagandehänvisning. 

Sammanfattning av ärende 
Ansökan avser tillbyggnad samt fasadändring av fritidshus. Ansökt åtgärd avviker från gällande 
detaljplan då: 

- Åtgärden inte bedöms vara varsam mot byggnadens egenart och karaktär. 
- Tillbyggnader i form av ny takkupa och balkong bedöms vara omfattande och ej 

underordnad befintlig byggnad.  
- Tilläggsisolering samt byte av fönster inte bedöms vara en varsam åtgärd.   

 
Grannar har inte hörts. 

Skäl för beslut 
Bygglov skall enligt 9 kap. 30 § PBL ges för en åtgärd om denna inte strider mot detaljplanen och i 
övrigt uppfyller kraven i bland annat 2 kap. 6 § samt 8 kap. 13 och 17 §§. Ansökt åtgärd bedöms 
strida mot detaljplanen då åtgärderna är omfattande och påverkar både byggnaden- och miljöns 
kulturhistoriska värde negativt. Åtgärderna att uppföra ny takkupa och balkong mot väst, byte av 
samtliga fönster samt tilläggsisolering av fasad utgör sammantaget stora avvikelserna som inte är i 
linje med detaljplanens syfte.  
 
Byggnaden omfattas av varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL som anger att ändring av en byggnad 
skall göras varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt historiska, kulturhistoriska 
och miljömässiga värden. Även om vissa av åtgärderna som utgör ansökan anpassas till byggnadens 
karaktär överväger inte det att andra av åtgärderna utgör en ovarsam hantering av byggnadens 
ursprungliga exteriör. En tilläggsisolering av fasad och byte av fönster innebär att ursprungliga 
detaljer i fasad och takfot som utgör del av byggnadens karaktär tas bort, samt att proportioner 
förändras då fasaden kommer bygga ut från sockel och minska takfotens utskjut. Åtgärden innebär 
även att en ny utbyggnad i form av takkupa mot väst samt ny balkong förses en byggnad som har 
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nätta proportioner och ursprungligt takfall. För aktuell byggnaden är åtgärden omfattande i skala och 
förvaltningen anser att den påverkar byggnadens karaktär negativt. 
  
Då byggnaden ligger inom riksintresseområde för kulturmiljön riskerar åtgärder som utförs att 
påverka områdets karaktär. Sammanfattningsvis bedöms ansökt åtgärd strida mot detaljplanen samt 
förvanska byggnadens och områdets kulturmiljö.  

Beslutsunderlag 
Handling    Ankomstdatum 
Tjänsteskrivelse    2022-11-01 
Ansökan    2022-02-18 
Situationsplan (befintligt utseende)  2022-09-16 
3D-vy (befintligt utseende)   2022-09-16 
Planritningar (befintligt utseende)  2022-09-16 
Sektionsritningar (befintligt utseende)  2022-09-16 
Fasadritningar (befintligt utseende)  2022-09-16 
Situationsplan (nytt utseende)  2022-09-16 
3D-vy (nytt utseende)   2022-09-16 
Planritningar (nytt utseende)  2022-09-16 
Sektionsritningar (nytt utseende)  2022-09-16 
Fasadritningar (nytt utseende)  2022-09-16 
Foto på objekt   2022-04-21 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 225 MBN/2022:843 

Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på 
fastigheten Nösund 1:245 
 

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. 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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Lanzén (L) föreslår nämnden att bevilja ansökan om bygglov. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad med byggnadsarea (BYA) om 
109,5 m2 för bostadshuset och 39 m2 för komplementbyggnaden. 
Ansökt åtgärd avviker från gällande detaljplan då tillåten byggnadshöjd överskrids med 2,2m på 
grund av att frontespisen skall räknas in i byggnadshöjden. Frontespisen kan inte jämställas med en 
sådan takkupa som skall undantas från byggnadshöjden. 
 
Berörda sakägare på fastigheterna Nösund 1:244, 1:243, 1:248, 1:247, 1:246 samt 1:176 getts 
möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Inkomna synpunkter har förtydligat med 
kompletterande yttrande där synpunkterna förklaras inte vara synpunkter. 
Förvaltningen bedömer att ansökt åtgärd innebär en stor avvikelse från gällande detaljplan. 

Skäl för beslut 
Nämnden anser att avvikelsen bestående av 2,2m överhöljd som skapas på grund av frontespis 

inräknas vid höjdberäkning är att betrakta som liten avvikelse i enlighet med 9 kap. 31b PBL. 

Byggnadens utformning följer befintligt bebyggelsemönster i området och följer planes syften. 
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Beslutsunderlag 
Handling    Ankomstdatum 
Ansökan    2022-04-29 
Situationsplan   2022-06-07 
Fasad mot norr och söder   2022-08-29 
Fasad mot väster samt entreplan  2022-08-29 
Fasad mot öster samt övre plan  2022-08-29 
Sektion B-B samt A-A   2022-06-07 
Fasad mot väster och öster komplementbyggnad 
samt Sektion C-C samt D-D  2022-06-07 
Fasad mot söder och norr komplementbyggnad samt 
planritning    2022-06-07 
Tjänsteskrivelse daterad   2022-10-25 

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. 
 
Härmed kallas byggherren och kontrollansvarig till tekniskt samråd enligt 10 kap. 14 § PBL. 
 
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.) 
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Byggnaden skall utföras med radonsäker grundläggning om det inte genom mätning kan påvisas att 
radon endast förekommer i ringa omfattning. 
 
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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§ 226 MBN/2022:520 

Prövning av bygglov för nybyggnad av industri/lagerlokal på fastigheten Varekil 2:1 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  

1. Avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § 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. Se bifogad överklagandehänvisning. 

Jäv 
Peter Lanzén (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av en industri/lagerbyggnad på 1500m2 inredd med 6 stycken lokaler. 
Parkering finns redovisad. In/utfart redovisas genom befintlig anslutning mot väg 160.  
Berörda sakägare på fastigheterna Varekil 1:34, 1:172, 1:169, 1:9, s:8 , s:5, Lundby 1:10, 1:8 samt 

Långelanda-röd 1:3 har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Ärendet har även 

remitterats till Miljöenheten, Räddningstjänsten, VA-enheten samt Trafikverket. Synpunkter har 

inkommit från fastighetsägare till Varekil 1:9, Miljöenheten, Trafikverket, Räddningstjänsten samt 

VA-enheten. 

Synpunkterna avser bland annat möjligheten till anslutning på kommunala va systemet, tillfartsväg, 

dagvatten, släckvattenhantering samt risker avseende farligt gods. 

Sökanden har bemött inkomna synpunkter med att de kan ansluta till sluten tank tills dess att 

kommunen ökat sin kapacitet. 

Skäl för beslut 
Ansökt åtgärd saknar möjlig tillfartsväg då befintlig in/utfart inte får användas samt att redovisad 
möjlig vägsträckning placeras inom område med höga naturvärden. Marken är även starkt kuperad 
vilket gör det tveksamt om marken är lämplig för tillfartsväg till området enligt redovisad sträckning. 
Det finns inte möjlighet förens tidigast 2027 att ansluta till kommunalt VA. 
 
Sökt byggnation bör föregås av detaljplaneläggning, pågående planarbete för industriändamål pågår 
direkt sydost om fastigheten samt nordväst. Öster om fastigheten på andra sidan om väg 160 finns 
även ett befintligt planområde för småindustri. Sökt byggnation kommer upplevas ingå i ett större 
industri område och bör också prövas i det sammanhanget där möjlighet till väg, VA, dagvatten samt 
risker avseende transport av farligt gods utreds. 
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Beslutsunderlag 
Handling    Ankomstdatum 
Ansökan    2022-03-08 
Situationsplan   2022-09-08 
Situationsplan översiktsbild   2022-09-08 
Fasadritningar   2022-05-24 
Planritning    2022-05-24 
Sektionsritning   2022-05-24 
Tjänsteskrivelse daterad    2022-10-27 
Yttrande trafikverket   2022-09-30 
Yttrande miljöenheten   2022-10-10 
Yttrande Varekil 1:9   2022-10-10 

Beslutet skickas till 
Sökande 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  36 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-17 

 

 
 

§ 227 MBN/2022:1567 

Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Öberg 1:14 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  

- Återremittera ärendet till förvaltningen för att ge berörda sakägare möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 

Förslag till beslut 
Christin Hagberg (M) föreslår nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för att ge berörda 

sakägare möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus efter att befintligt hus brunnit. Byggnaden har 3 våningar 
varav en suterrängvåning. Byggnadsarea för åtgärden är (BYA) 94,3 + altan på ca 44 m2.  
Ansökt åtgärd har en sammanlagd bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA) om totalt 346 m2.  
Planritning för entréplan redovisar funktionerna entré, vardagsrum/matplats, kök, wc/dusch samt 
ett kontor, avskiljbar sovalkov redovisas i vardagsrummet för att kunna uppfylla kravet på 
tillgänglighet. Byggnadens övre plan redovisar sovrum, allrum samt wc/dusch. Planritningen för 
källarplan redovisar funktionerna garage, hall, förråd samt tvättstuga. 
Berörda sakägare har, i enlighet med Plan och bygglagen 9 kap 25§, inte getts möjlighet att lämna 
synpunkter på ansökan då det är uppenbart att lov inte kan ges.  

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 228 MBN/2022:1414 

Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av brygga/småbåtshamn på fastigheten 
Henån 1:306 
 

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. Se bifogad 

överklagandehänvisning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Lanzén (L) föreslår nämnden att bevilja ansökan om bygglov. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av en brygga/småbåtshamn med cirka 20 – 30 båtplatser. 
  
För fastigheten gäller detaljplan 111-014 antagen 1978-10-20.  
Ansökan strider mot detaljplanen eftersom två tredjedelar av bryggan planeras på vattenområde som 
ej får utfyllas eller överbyggas. Avvikelsen anses vara alltför omfattande för att kunna anses vara en 
liten avvikelse samt är i strid med detaljplanens syfte. 
 
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Skäl för beslut 
Nämnden anser att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig samt att det är en liten 

avvikelse som är förenlig med detaljplanens syften i enlighet med 9 kap. 31b PBL. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad   2022-10-26 
Ansökan    2022-09-05   
Situationsplan   2022-09-05 
Översiktskarta/ortofoto   2022-09-05 
Ritning XTT-E01   2022-09-05 
Ritning XTT-E02   2022-09-05 
Planritning    2022-09-05 
Sektionsritning   2022-09-05 
Länsstyrelsens beslut avseende vattenverksamhet 2022-09-05  
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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. 
 
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/ 

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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Beslutet skickas till 
Sökande 
Berörda grannar 
Mark- och exploateringsenheten 
 
Övriga eventuella sakägare underrättas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 
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§ 229 MBN/2020:764 

Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter 
och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen, 
GDPR (general data protection regulation) 
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