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§ 39

Fastställa dagordning
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner dagordningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande dagordning gäller för dagens sammanträde:
1. Fastställa dagordning
2. Detalplan Sapphult 1:3
3. Upperud 9:9 och Hökeliden 1:11 Nybyggnad av bastu- och omklädningshus
4. Kurran 17 Utvändig ändring av enbostadshus, byte av takbeklädnad
5. Svankila 1:10 Nybyggnad av samlingslokal
6. Bolstads-Torp 3:39 Nybyggnad av fritidshus
7. Gunnersbyn 1:13 Nybyggnad av stallbyggnad
8. Östra Järn 1:34 Nybyggnad av förrådsbyggnad/garage
9. Anden 2 Tillbyggnad industri- och lagerlokal
10. Hällan 1:157 Nybyggnad av garage
11. Upperud 9:10 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av servicebyggnad
12. Resultatuppföljning
13. Redovisning av delegeringsbeslut
14. Anmälansärenden
15. Plan och bygg arbetsmiljöarbete
16. Plan och bygg informerar
17. Kurser och utbildning
18. Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2020 – ändring av sammanträdesdag i april
19. Övrigt (utgick)
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§ 40
Dnr 2015.25.214

SAPPHULT 1:3
Ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandena.
2. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanens antagandehandlingar.
3. Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
Sapphult verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den befintliga
detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området för att
uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-11-12 – 2018-12-11.
Planförslaget har varit ute på granskning under 2020-03-02 – 2020-03-30 och 2021-03-01 –
2021-03-15. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och två
granskningsutlåtanden.
Beslutsunderlag
• Planförslag, antagandehandlingar
o Detaljplan
o Planbeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande 1
• Granskningsutlåtande 2
• Gestaltningsprogram
Skäl för beslutet
• Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 18 §
• Beslut om planuppdrag, KSAU § 35/150210
Avgift
Kostnaderna hanteras inom kommunens avsatta medel för upprättande av
detaljplaner.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige.
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§ 41
Dnr 2021.56.235

UPPERUD 9:9 och HÖKELIDEN 1:11 Nybyggnad av bastuoch omklädningshus
Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av bastu- och omklädningshus på fastigheterna Upperud 9:9
och Hökeliden 1:11.
Som villkor för beslutet gäller att byggnad placeras med en lägsta golvnivå om +49,00 meter
(RH00).
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av bastu- och omklädningshus. Byggnaden byggs strax norr om
hotellet Upperud 9:9 och ska vara ett komplement till befintlig besöksanläggning. Byggnaden är
cirka 27 kvadratmeter i byggnadsarea, varvid cirka 21 kvadratmeter är byggnadskroppen, cirka
6 kvadratmeter är överhäng på taket utöver de 50 cm överhäng som inte medräknas i
byggnadsarean. Av byggnadens area utgörs knappt 10 kvadratmeter bastu. Bastun är eldriven.
Byggnaden placeras nära fastighetsgräns mot norr varvid närliggande fastighetsägare har hörts.
Yttrande har inkommit från ägaren av fastigheten Hökeliden 1:11, Vattenfall Vattenkraft AB. I
yttrandet skriver Vattenfall att sökanden ansvarar för att den fasta byggnationen, i dess helhet,
utförs på sökandens egen fastighet. Vidare står det i yttrandet att sökanden också bör beakta
att Upperudshöljen är ett tillståndsgivet regleringsmagasin för kraftproduktion vars vattennivå
fritt regleras med en regleringsamplitud om 78 centimeter, mellan nivåerna +48,02 och 48,80
meter i höjdsystemet RH00.
Bemötande av yttrande:
Fastighetsgränsen mellan Upperud 9:9 och Hökeliden 1:11 går längs strandlinjen. Att
byggnaden ligger över två fastigheter behandlas inte i bygglovet ur Plan- och bygglagens
hänsyn, utan blir en civilrättslig fråga mellan de två fastighetsägarna. Att vattennivån kan stiga
till en höjd av +48,80 meter i höjdsystemet RH00 ska beaktas i bygglovet, och villkor sätts att
byggnad ska placeras med en lägsta golvnivå på +49,00 meter (RH00).
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. Enligt
gällande översiktsplan ska det ske en fortsatt satsning på besöksnäringen, främst genom
åtgärder i området runt akvedukten och Dalslands kanal. Sökt åtgärd bedöms främja denna
utveckling och är därmed förenlig med översiktsplanen. Fastigheten ligger inom strandskyddat
område och inom riksintresse för friluftsliv, Miljöbalken (MB) 3:6, naturvård MB 3:6, rörligt
friluftsliv MB 4:2 och kulturmiljövård MB 3:6. Strandskyddet och riksintressena är prövade inom
dispensen från strandskyddet som beviljades av byggnadsnämnden den 16 december 2020 och
godkändes av Länsstyrelsen den 21 december 2020.
Hotellbyggnaden är utpekad som kulturhistoriskt intressant i en inventering från 2005.
Byggnaden som tidigare varit spannmålsmagasin uppfördes 1922 på grunden från ett tidigare
magasin som brunnit ned. Byggnadens kulturhistoriska värde motiveras av dess historiska
betydelse, samt av att den är en av Upperuds få bevarade byggnader med industriell
anknytning. Sökt byggnation strax norr om denna byggnad bedöms inte påverka det gamla
spannmålsmagasinet negativt.
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Till största del på grund av bastu- och omklädningshusets ringa storlek jämfört med
hotellbyggnaden men även på grund av byggnadens placering som med sitt utseende kommer
att smälta in mellan växtlighet och grunden på det stora huset.
Utanför bastu- och omklädningshuset byggs en brygga. Bryggan bedöms inte vara
bygglovspliktig.
Handläggande tjänsteman bedömer att bygglov kan beviljas för sökt åtgärd.
Upplysningar
• Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3
§ PBL.
• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, 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.
• Kontrollplan krävs enligt 10 kap 6 § PBL.
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
• Byggnaden ska placeras på sådan höjd att risken för översvämning beaktas.
• Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter
publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). För kännedom kommer
angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, att delges publiceringen/kungörelsen i PoIT.
• Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga.
Beslutsunderlag
• Komplett ansökan, 2021-03-11
• Beviljad strandskyddsdispens, godkänd av Länsstyrelsen 2020-12-21
• Yttrande från ägare till fastigheten Hökeliden 1:11, 2021-03-22
• Grannemedgivanden, 2021-03-23
Skäl för beslutet
Beslut är taget med stöd av 9 kap. 2,31,43 §§, 10 kap. 3, 4, 6 §§ Plan- och bygglagen
(2010:900)
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 6 181 kronor.
• Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till
Sökande
Skatteverket
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§ 42
Dnr 2021.48.235

KURRAN 17 Utvändig ändring av enbostadshus, byte av
takbeklädnad
Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas för utvändig ändring av enbostadshus, byte av takbeklädnad från
lertegelpannor till svarta betongpannor på fastigheten Kurran 17.
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser utvändig ändring av enbostadshus, byte av takbeklädnad från lertegelpannor till
svarta betongpannor.
Den 13 november 2020 beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Kurran 17. Fastigheten ligger inom detaljplanen för Kurran, Sunnanå 1:10 m.fl. från 2005. I
planbestämmelserna finns krav om utformning, att tak ska beklädas med lertegeltak. I
bygglovsansökan för enbostadshuset var det redovisat att byggnaden skulle ha lertegeltak.
Byggnaden har ännu inte färdigställts, men innan takbeklädnaden monterats har byggherren
ändrat sig gällande takmaterial och har lämnat in en ansökan att ändra till svarta betongpannor.
Inom detaljplanen finns 14 bostadshus. Fem stycken har lertegelfärgade tak varvid endast ett
fåtal har lertegeltak. Resterande hus, nio stycken, har en helt annan kulör.
Att istället välja annan kulör än lertegel är därmed en avvikelse mot gällande detaljplan.
Avvikelse kan beviljas om den bedöms vara liten. För att bygglov ska kunna ges för en åtgärd
med liten avvikelse ska avvikelsen vara liten, vara förenlig med detaljplanens syfte, ska
tillsammans med andra avvikelser inte vara allt för omfattande, ska inte begränsa någon
rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen och inte medföra betydande miljöpåverkan.
Avvikelsens art och storlek måste relateras till skalan och karaktären i området. Avvikelsen får
inte innebära att områdets karaktär förändras.
Analys och slutsats
På detaljplanen står att tak ska beklädas med lertegeltak. För att utreda syftet med
planbestämmelsen kan planbeskrivningen hjälpa till att tolka syftet. I planbeskrivningen för
detaljplanen står inte denna bestämmelse med så därför är syftet svår att härleda.
I bedömningen om avvikelsen kan bedömas vara liten ska hänsyn tas till områdets karaktär. Då
syftet med planbestämmelsen inte är beskriven görs bedömningen att syftet var att få en
enhetlighet i området. I 2 kap. 6 § Plan- och bygglagen står att byggnadsverk ska utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämplig med hänsyn stads- och
landskapsbilden. Då över 60 % av befintliga bostadshus har mörka tak bedöms att ytterligare
ett bostadshus med svarta betongpannor inte påverkar områdets karaktär negativt och att
stads- och landskapsbilden inte heller påverkas negativt. Avvikelsen begränsar heller inte några
rättigheter hos de omkringboende så som avvikande byggnadshöjd eller byggnadsstorlek hade
kunnat göra.
Berörda sakägare har hörts och inga erinringar har inkommit.
Handläggande tjänsteman bedömer att avvikelsen kan klassas som liten i enlighet med 9 kap.
31 b § Plan- och bygglagen och att bygglov därmed kan beviljas för sökt åtgärd.
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Upplysningar
• Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3
§ PBL.
• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, 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.
• Kontrollplan krävs enligt 10 kap 6 § PBL, men kan ingå inom samma kontrollplan som är
beslutad för bostadshuset då det taket annars utgår.
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
• Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter
publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). För kännedom kommer
angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, att delges publiceringen/kungörelsen i PoIT.
• Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga.
Beslutsunderlag
• Komplett ansökan, 2021-02-15
• Detaljplan för Kurran, Sunnanå 1:10 m.fl., 2005-04-14
• Grannemedgivanden, 2021-03-23
Skäl för beslutet
Beslut är taget med stöd av 9 kap. 2, 31 b, 43 §§, 10 kap. 3, 4, 6, 9, 14 §§ Plan- och bygglagen
(2010:900)
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 4 164 kronor.
• Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

2021-03-24

Sammanträdesdatum

sida

9

§ 43
Dnr 2020.360.235

SVANKILA 1:10 Nybyggnad av samlingslokal
Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av samlingslokal på fastigheten Svankila 1:10.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Per Josefsson,
Strömbergsgatan 4, 662 34 Åmål, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av samlingslokal. Byggnaden är cirka 94 kvadratmeter i byggnadsarea
samt ett tak över utekök på cirka 13 kvadratmeter. Strandskyddsdispens är beviljad där även
riksintressena har behandlats.
Handläggande tjänsteman bedömer att bygglov kan beviljas för sökt åtgärd.
Upplysningar
• Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3
§ PBL.
• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, 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.
• Kontrollplan krävs enligt 10 kap 6 § PBL.
• Tekniskt samråd krävs enligt 10 kap 14 § PBL i detta ärende.
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
• Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter
publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). För kännedom kommer
angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, att delges publiceringen/kungörelsen i PoIT.
• Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga.
Beskrivning av ärendet
Ansökan
Ärendet avser nybyggnad av samlingslokal på fastigheten Svankila 1:10. Byggnaden ska vara
cirka 94 kvadratmeter i byggnadsarea samt ett tak över utekök på cirka 13 kvadratmeter.
Byggnaden är cirka 7,8 meter hög och i byggnaden inryms en stor samlingslokal samt ett kök
på knappt sex kvadratmeter. Byggnaden ska ha dörrar i båda gavlarna och fönster på alla fyra
fasader. Byggnaden placeras cirka 60 meter norr om fastighetens huvudbyggnad och cirka 24
meter från strandkanten.
Bakgrund
På fastigheten bedrivs turistverksamhet samt jordbruksverksamhet. Verksamheten har en
ekologisk prägel där målet är att öka förståelsen för de sjönära naturvärdena i Dalsland.
Turistverksamheten består av uthyrning av rum till turister som vill uppleva natur och jordbruk.
Till verksamheten vill sökanden komplettera med en lokal som exempelvis kan användas till
frukostsal för gästerna.
Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom strandskyddat område och inom
riksintresse för Friluftsliv Miljöbalken (MB) 3:6, Rörligt friluftsliv MB 4:2, Naturvård MB 3:6 och
Kulturmiljövård MB 3:6. Dispens beviljades av byggnadsnämnden den 27 januari 2021 och
godkändes av Länsstyrelsen den 12 februari 2021. I strandskyddsdispensen är även
riksintressena behandlade varvid samma ställningstagande tas vid prövningen av bygglovet.
Huvudbyggnaden på fastigheten är utpekad som kulturhistoriskt intressant.
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Byggnaden uppfördes 1908 som en sommarvilla i nationalromantisk stil. En byggnad i två plan
med brutet tak. Byggnaden kallas Svanängen. Svanängens kulturhistoriska värde motiveras av
dess välbevarade exteriör, som i allt väsentligt är oförändrad sedan uppförandet.
Tidigare villkor för verksamhetens byggnationer
I villkoren för tidigare beslutade bygglov på fastigheten för turistverksamheten från 2017 står
att tillfartsvägen ska klara den ökade belastningen på grund av turistverksamheten och att
fastighetsägaren till Svankila 1:10 ska se till att standardförbättra vägen med bland annat
mötesfickor och hastighetsskyltar. Det står även villkorat att grindöppning mot djurinhägnad
placeras minst 50 meter från huvudbyggnad på Svankila 1:102. Dessa villkor utgick från de
erinringar som inkom vid ansökan om tidigare byggnationer på fastigheten. För att slutbesked
ska kunna beviljas för det tidigare bygglovet ska villkoren vara uppfyllda varvid villkoren inte
behöver ställas även för detta bygglov.
Yttranden
Yttrande har inkommit från ägare av fastigheten Svankila 1:102. Ägaren ville belysa att bilvägen
till Svankila 1:10 inte är gjord för den trafik som nu är på vägen till turistverksamheten. I ett
tidigare bygglov för stugor på berörd fastighet finns villkorat att vägen ska standardförbättras i
samråd med markägarna längs vägen. Innan stugorna kan få slutbesked måste detta villkor
uppnås. På grund av att detta villkor finns med i tidigare bygglov bedöms yttrande besvarat.
Frågan kommer även att tas upp på det tekniska samrådet för samlingslokalen.
Yttrande eller medgivande från ägare av fastigheten Svankila 1:128 har inte inkommit då
fastighetsägaren inte svarat på det brev som sänts till hen eller svarat när handläggare ringt ett
flertal gånger.
Analys och slutsats
Byggnaden ska vara en del av den befintliga turistverksamheten som bedrivs på fastigheten.
Placeringen är redan i strandskyddsprövningen godtagen med hänsyn till strandskyddet och
riksintressena som berör platsen. Att huvudbyggnaden, Svanängen, är kulturhistoriskt
intressant bedöms inte påverkas på grund av avstånden, 60 meter, samt att samlingslokalens
utseende har anpassats till kulturmiljön och områdets karaktär.
Handläggande tjänsteman bedömer att bygglov kan beviljas för sökt åtgärd.
Beslutsunderlag
• Komplett ansökan, 2021-03-06
• Strandskyddsdispens, godkänd av Länsstyrelsen 2021-02-12
• Yttrande från ägare till fastigheten Svankila 1:102, 2021-03-18
• Yttrande från Västarvet, 2021-03-22
• Grannemedgivanden, 2021-03-23
Skäl för beslutet
Beslut är taget med stöd av 9 kap. 2, 31, 43 §§, 10 kap. 3, 4, 6, 9, 14 §§ Plan- och bygglagen
(2010:900)
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 9 834 kronor.
• Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till
Sökande
Kontrollansvarig
Skatteverket
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 44
Dnr 2021.53.234

BOLSTADS-TORP 3:39 Nybyggnad av fritidshus
Byggnadsnämndens beslut
1. återremittera ärendet för vidare handläggning för att leverera nytt kartunderlag och
göra ett nytt grannehörande.
2. ge bygglovhandläggaren delegation att bevilja bygglov om ingen erinran inkommer som
påverkar beslutet.
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten Bolstads-Torp
3:39. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är en avstyckad bostadsfastighet om 1 629 kvadratmeter och är idag obebyggd och
består av skogsmark.
Fritidshuset är cirka 66 kvadratmeter i byggnadsarea och ska uppföras i ett plan. Byggnaden
ska innehålla ett allrum med pentry, ett sovrum och ett badrum. Allrummet ska vara öppet till
nock och även innehålla en eldstad. Byggnaden ska uppföras med träfasad i järnvitriol och en
takbeläggning av plåt.
Komplementbyggnaden ligger nordost om fritidshuset och är cirka 30 kvadratmeter i
byggnadsarea och ska innehålla ett varmförråd, ett kallförråd samt ett vedförråd med delvis
öppna väggar.
Fastigheten ska anslutas till Grinstadvatten och ska ha enskilt avlopp. Dalslands miljö- och
energikontor har yttrat sig i frågan och bedömer att möjlighet till nytt avlopp finns.
Till fastigheten finns det en grusad tillfartsväg som förvaltas av en samfällighet. Trafikeringen
av vägen ger inte oskäliga nivåer av buller.
Sökt byggnation är undantagen kraven på tillgänglighet, men är på grund av sin utformning
lämplig för sitt ändamål och ger en god form-, färg- och materialverkan.
Platsen berörs av riksintresse för Rörligt friluftsliv Miljöbalken 4:2. På grund av fastighetens
ringa storlek, dess närhet till befintlig bebyggelse och förutsättningen att den är avstyckad för
bostadsändamål görs bedömningen att påverkan på riksintresset är ringa.
Åtgärderna är av sådan art att närliggande fastighetsägare har fått möjlighet att yttra sig.
I samband med hörandet av grannar uppkom det att kartunderlaget för situationsplanen är
felaktigt. Anledningen till detta är nyligen genomförda fastighetsregleringar i området som har
ställt till det i lantmäteriets register och tillika det kartmaterial kommunen utgår från vid
situationsplaner och bygglovshandläggning. Eftersom rätt underlag krävs för att kunna göra ett
grannehörande och för att kunna ta ett korrekt bygglovsbeslut kommer tjänstemän att leverera
ett nytt kartunderlag till sökanden. Därefter kommer grannar behöva höras på nytt innan ett
beslut ska kunna tas.
För att ge sökanden en skyndsam handläggning föreslås att ge bygglovshandläggaren
delegation att bevilja bygglov om ingen erinran inkommer som påverkar beslutet.
Handläggande tjänsteman bedömer att bygglov kan beviljas för sökt åtgärd.
Justerandes sign
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Upplysningar
• Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3
§ PBL.
• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, 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.
• Kontrollplan krävs enligt 10 kap 6 § PBL.
• Tekniskt samråd krävs enligt 10 kap 14 § PBL i detta ärende.
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
• Dalslands miljö- och energikontors anvisningar ska inhämtas och följas.
• Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter
publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). För kännedom kommer
angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, att delges publiceringen/kungörelsen i PoIT.
• Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga.
Förslag till beslut på sammanträdet
Plan och bygg:
1. återremittera ärendet för vidare handläggning för att leverera nytt kartunderlag och göra ett
nytt grannehörande.
2. ge bygglovhandläggaren delegation att bevilja bygglov om ingen erinran inkommer som
påverkar beslutet.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras och finner att byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för
vidare handläggning.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar på punkt 2 i förslaget och finner att byggnadsnämnden beslutar att ge
bygglovhandläggaren delegation att bevilja bygglov om ingen erinran inkommer som påverkar
beslutet.
Beslutet skickas till
Bygglovshandläggare

Justerandes sign
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§ 45
Dnr 2021.21.235

GUNNERSBYN 1:13 Nybyggnad av stallbyggnad
Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas för ansökan om bygglov för nybyggnad av stallbyggnad på fastigheten
Gunnersbyn 1:13.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av stallbyggnad för hästar. Byggnaden är
cirka 111 kvadratmeter i byggnadsarea och cirka 5 meter i nockhöjd. I byggnaden inryms fem
hästboxar, en uppbindningsplats, ett foderförråd samt en sadelkammare. Sadelkammaren är
det enda rum som kommer att vara isolerat.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område samt sammanhållen bebyggelse och berörs
inte av några riksintressen.
Byggnaden placeras mellan två gårdsbyggnader på den gård där en befintlig hästverksamhet
idag huserar. Avstånd till gårdens bostadshus är cirka 40 meter och till andra bostadshus
utanför verksamheten drygt 60 meter, 70 meter och 80 meter.
De grundläggande kraven när det gäller planering för djurhållning i anslutning till den byggda
miljön och vice versa finns i 2 kap. Plan- och bygglagen, PBL. Här ställs krav på att kommunen
ska beakta hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter, 2 kap. 5 § p1 PBL, i det här
fallet närmast risken för allergenspridning från hästhållning till omgivningen. I 2 kap. 9 § PBL
ställs krav på att kommun i största möjliga utsträckning ska undvika och/eller förebygga
olägenheter gentemot grannar i samband med planläggning eller vid prövning av bygglov.
Eftersom verksamheten är befintlig bedöms inte sökt byggnation förändra hälsoriskerna för
omgivningen. Mellan sökt byggnation och bostadshus utanför verksamheten ligger dessutom
andra byggnader varvid eventuella störningar minskas.
Närliggande fastighetsägare har hörts och inga erinringar har inkommit.
Sökanden har även ansökt om förprövning hos Länsstyrelsen. I förprövningen prövas
exempelvis storlek på boxar, ljusinsläpp och ventilation.
Upplysningar
• Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3
§ PBL.
• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, 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.
• Kontrollplan krävs enligt 10 kap 6 § PBL.
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
• Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter
publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). För kännedom kommer
angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, att delges publiceringen/kungörelsen i PoIT.
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds anvisningar ska inhämtas och följas.
• Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga.
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Beslutsunderlag
• Komplett ansökan, 2021-02-26
• Grannemedgivanden, 2021-03-17
Skäl för beslutet
Beslut är taget med stöd av 9 kap. 2, 31, 43 §§, 10 kap. 3, 4, 6, 9, 14 §§ Plan- och bygglagen
(2010:900)
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 8 390 kronor.
• Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till
Sökande
Skatteverket

Justerandes sign
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§ 46
Dnr 2021.17.235

ÖSTRA JÄRN 1:34 Nybyggnad förrådsbyggnad/garage
Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av förrådsbyggnad/garage på fastigheten Östra Järn 1:34.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/garage. Byggnaden ska
vara 205 kvadratmeter i byggnadsarea och 269 kvadratmeter i bruttoarea. Nockhöjden är cirka
åtta meter och byggnadshöjden cirka 4,4 meter. Byggnaden placeras nordväst om befintligt
garage med portar åt sydväst och sydöst och infart från befintlig gårdsbild i öster.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. Riksintresset
Rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken 4:2 berör platsen, men det mer genomarbetade och
detaljerade lagret för riksintresset Friluftsliv enligt Miljöbalken 3:6 avgränsas av den närliggande
vägen och berör inte platsen. Enligt översiktsplanen är marken inte brukningsvärd
jordbruksmark. Genom en sammanvägd bedömning bedöms platsen vara lämplig för sökt
åtgärd.
Trafikverket har hörts på grund av närheten till väg 2171. I den första ansökan var byggnaden
placerad 6,5 meter från vägkant vilket Trafikverket yttrade sig om att vara 0,5 meter för nära
vägen. I aktuell ansökan har sökanden flyttat byggnaden till sju meter från vägkant i enlighet
med Trafikverkets krav.
Berörda sakägare har hörts och ingen erinran har inkommit.
Handläggande tjänsteman bedömer att bygglov kan beviljas för sökt åtgärd.
Upplysningar
• Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3
§ PBL.
• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, 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.
• Kontrollplan krävs enligt 10 kap 6 § PBL.
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
• Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter
publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). För kännedom kommer
angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, att delges publiceringen/kungörelsen i PoIT.
• Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga.
Beslutsunderlag
• Komplett ansökan, 2021-01-22
• Yttrande från Trafikverket, 2021-03-02
• Uppdaterad situationsplan, 2021-03-03
• Grannemedgivanden, 2021-03-23
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 15 472 kronor.
• Faktura skickas separat.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
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Byggnadsnämnden

2021-03-24

Sammanträdesdatum

Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Ordförande Anette Levin

_________________________
Justerare Zoran Firis

Beslutet skickas till
Sökande
Skatteverket
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§ 47
Dnr 2017.140.232

ANDEN 2 Tillbyggnad industri- och lagerbyggnad
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad på
fastigheten Anden 2 med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad på fastigheten Anden 2. Tillbyggnaden
är 100 kvadratmeter och ska bestå av ett skärmtak med väggar. Fastigheten omfattas av
stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping.
Ansökan inkom den 20 april 2017 och bedömdes som ej komplett av handläggare. Sökanden
blev via e-post upplyst om att ärendet behövde kompletteras med planritning, fasadritning och
sektionsritning. Inga ytterligare handlingar inkom.
Den 15 oktober 2019 skickades en påminnelse ut per post. Inga ytterligare handlingar inkom.
Den 5 november 2020 skickades ytterligare en påminnelse ut, fast istället per e-post som var
angivet i ansökan. Här framgick att om ärendet inte kompletteras eller att ansökan dras tillbaka
innan 1 december 2020 kommer ärendet avvisas och kostnad tas ut för nedlagt arbete. Inga
ytterligare handlingar inkom.
Den 11 mars 2021 kommunicerades förslag till beslut ut till sökanden. Vid byggnadsnämndens
sammanträde hade inga ytterligare synpunkter inkommit.
Handläggare gör bedömningen att med befintligt beslutsunderlag kan exempelvis inte
tillgänglighet och användbarhet, lämplighet, planenlighet och brandskydd kontrolleras. Förslaget
är att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med hänvisning till att tillräckligt
beslutsunderlag saknas.
Upplysningar
• Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter
publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).
• Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga.
Beslutsunderlag
• Inkommen ansökan, 2017-04-20
• Begäran om komplettering av ansökan, 2017-04-24
• Brev om avvisning, 2019-10-15
• Påminnelse av begäran om komplettering, 2020-11-05
• Kommunicering av förslag till beslut, 2021-03-11
Skäl för beslutet
Beslut är taget med stöd av 9 kap. 2 och 30 §§ Plan- och bygglagen (2010:900).
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 3 200 kronor (fyra timmars arbete för administration,
kommunicering och handläggning).
• Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till
Sökande

Justerandes sign
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§ 48
Dnr 2019.78.231

HÄLLAN 1:157 Nybyggnad av garage
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Hällan
1:157 med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Hällan 1:157.
Garaget är cirka 62 kvadratmeter i byggnadsarea och berörs av byggnadsplan för Dals Rostock
som tillåter gårdsbyggnader upp till 25 kvadratmeter.
Ansökan inkom den 8 mars 2019 och bedömdes som ej komplett av handläggare den 11 mars
2019. Sökanden blev via e-post upplyst om att ärendet behövde kompletteras med skalenliga
fasadritningar och skalenlig situationsplan. I samband med detta skickades dessutom
information ut till sökanden om att den tilltänkta byggnationen troligen även var planstridig med
anledningen av dess area och placering. Inga ytterligare handlingar inkom.
Den 4 september 2020 skickades en påminnelse till sökanden både per post och e-post med
information att om ärendet inte blir komplett eller dras tillbaka innan 25 september 2020 så
kommer ärendet att avvisas och avgift tas ut. Det har ännu inte inkommit några ytterligare
handlingar i ärendet.
Den 11 mars 2021 sändes förslag till tjänsteskrivelse ut för kommunicering. Vid ärendets
behandling på byggnadsnämndens sammanträde hade inga synpunkter inkommit.
Handläggare gör bedömningen att med befintligt beslutsunderlag kan inte exempelvis
planenligheten granskas fullt ut, avstånd till fastighetsgräns ej bedömas eller avstånd till
befintliga byggnader med hänsyn till brandskydd inte klargöras. Förslaget är därmed att avslå
ansökan om bygglov med hänvisning till att tillräckligt beslutsunderlag saknas.
Upplysningar
• Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter
publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).
• Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga.
Beslutsunderlag
• Inkommen ansökan, 2019-03-08
• Begäran om komplettering av ansökan, 2019-03-11
• Information om planstridighet, 2019-03-12
• Påminnelse av begäran om komplettering per post/e-post, 2020-09-04
• Kommunicering av förslag till avslag, 2021-03-11
Skäl för beslutet
Beslut är taget med stöd av 9 kap. 2 och 30 §§ Plan- och bygglagen (2010:900).
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 3 200 kronor (fyra timmars arbete för administration,
kommunicering och handläggning).
• Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till
Sökande

Justerandes sign
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§ 49
Dnr 2021.78.226

UPPERUD 9:10 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av
servicebyggnad
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av servicebyggnad på
fastigheten Upperud 9:10.
Beskrivning av ärendet
Ansökan
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av servicebyggnad.
Servicebyggnaden hör till småbåtshamnens verksamhet på fastighet och innehåller två stycken
WC-rum, varav en är tillgänglighetsanpassad, ett duschrum, ett tvättrum och ett teknikrum.
Byggnaden är idag cirka 32 kvadratmeter inklusive cirka 15 kvadratmeter skärmtak. Sökanden
ska bygga till servicehuset med cirka 15 kvadratmeter varav cirka hälften är skärmtak. I
tillbyggnaden förutom under skärmtaket kommer det inrymmas ytterligare ett WC-rum och ett
duschrum.
Förutsättningar
Byggnaden ligger inom strandskyddat område för sjön Spången som har 200 meter
strandskyddat område från strandlinjen. Byggnaden ligger cirka 40 meter från strandlinjen.
Fastigheten berörs av riksintressen för Friluftsliv Miljöbalken (MB) 3:6, Rörligt friluftsliv MB 4:2,
Kulturmiljövård MB 3:6 och Naturvård MB 3:6.
Analys
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Servicebyggnaden är till för småbåtshamnens verksamhet, den kringliggande
husbilsuppställnigen samt turistverksamheten i området. Bedömningen är att den
allemansrättsliga tillgången gynnas av sökt byggnation då fler kan vistas i och omkring området
när denna typ av service ökar. Därmed bedöms även riksintressena gällande friluftsliv gynnas
av sökt åtgärd.
Gällande bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten samt
riksintresset om naturvård bedöms dessa inte påverkas negativt då byggnationen sker på en
plats som redan är ianspråktagen för hamnverksamhet. Platsen är idag belagd med marksten
och utanför det klippt gräsmatta.
Riksintresset för kulturmiljövård motiveras i sin värdebeskrivning som en kanalmiljö av stor
kommunikations- och industrihistorisk betydelse bestående av ett system av slussar och korta
kanalsträckningar som sammanbinder Dalslands många sjöar, invigd 1868 som transportled för
de dalsländska järnbruken, sågverken och pappersbruken. Sökt åtgärd bedöms inte påverka
riksintresset negativt, utan gynnar kanalen utveckling med mer levande hamnar och
turismverksamheter. Inga kulturhistoriska byggnader bedöms påverkas av byggnationen.
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Slutsats
Sammantaget bedöms sökt åtgärd inte påverka strandskyddets syften negativt och likaså
bedöms riksintressena inte påverkas negativt. Som särskilt skäl enligt Miljöbalken bedöms
åtgärden behövas för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området (MB 7 kap. 18c § punkt 4).
Handläggande tjänsteman bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för sökt åtgärd.
Beslutsunderlag
• Komplett ansökan, 2021-03-11
Villkor
• Strandskyddsdispensen upphör att gälla enligt 7 kap. 18h § MB om den åtgärd som avses
med dispensen inte har påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag
då beslutet vann laga kraft.
• Endast ett så stort område som krävs för åtgärden och deras underhåll får tas i anspråk.
Skäl för beslutet
Miljöbalken, 7 kap.18c § punkt 4; Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet,
utvidgningen kan inte ske utanför området.
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 4 760 kronor.
• Faktura skickas separat.
Upplysningar
• Beslutet skickas till Länsstyrelsen för granskning och vinner inte laga kraft förrän tre veckor
efter det att dispensbeslutet inkommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar en
underrättelse till sökande och kommunen om godkännande alternativt beslut om att ta upp
ärendet till överprövning.
• Bygglov krävs för åtgärden. Kontakta kommunen innan åtgärden vidtas.
• Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga
Beslutet skickas till
Länsstyrelsens naturavdelning, Sökanden, SNF Nordalskretsen, Kommunstyrelsen,
Dalslands miljö- och energikontor
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§ 50
Dnr 2021.65.004

Resultatuppföljning t.o.m. 2020-02-28
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av resultatuppföljning t.o.m. 2-2021 föreligger.
Beslutsunderlag
Resultatuppföljning t.o.m. 2021-02-28.
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§ 51

Redovisning av delegeringsbeslut
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till presidium, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till byggnadsnämnden varje månad.
Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan byggnadsnämnden återkalla delegering.
Beslutsunderlag
Bifogade delegeringslistor för månaden februari 2021.
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§ 52

Anmälansärenden
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner informationen.
Beskrivning av ärenden
Dnr 2021.11.226
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2021-03-09 enligt 19 kap 3b § andra stycket
miljöbalken att inte pröva beslutet avseende beviljad strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Östra Järn 1:86.
Dnr 2021.15.226
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2021-03-09 enligt 19 kap 3b § andra stycket
miljöbalken att inte pröva beslutet avseende beviljad strandskyddsdispens för tillbyggnad
komplementbyggnad, garage på fastigheten Ransberg 1:127.
Dnr 2020.372.226
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2021-09-09 enligt 19 kap 3b § andra stycket
miljöbalken att inte pröva beslutet avseende beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation på fastigheten Forsebol 4:5.
Dnr 2021.29.226
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2021-03-09 enligt 19 kap 3b § andra stycket
miljöbalken att inte pröva beslutet avseende beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad, gäststuga på fastigheten Håkonebyn 1:17.

Dnr KS 2015/53
Kommunstyrelsen har beslutat 2021-03-10 att svara på Byggnadsnämndens granskningsremiss
gällande detaljplan för Sapphults verksamhetsområde.
Dnr KS 2020/687
Kommunstyrelsen har beslutat 2021-03-10 att återremittera ärendet gällande planprioritering
2021 med hänvisning till pågående arbete med framtagande av nu översiktsplan för Melleruds
kommun.
Dnr 2019.245.226
Byggnadsnämndens beslut att avslå strandskyddsdispens för trädäck på fastigheten Edstorp 1:9
har överklagats. Överklagan har inkommit i rätt tid och översänts till tillsammans med ärendets
samtliga handlingar till Länsstyrelsens rättsenhet 2021-03-11.
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Dnr 2021.83.001

Plan och bygg arbetsmiljöarbete
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning
Tillväxtchefen informerar byggnadsnämnden om följande inom plan och byggs
arbetsmiljöarbete:
• Utförda arbetsplatsträffar.
• Årshjul för arbetet med arbetsmiljö.
• Kommunens arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöhandboken.
• Kommunens policy gällande kränkande särbehandling.
• Sociala medier.
• Ombyggnation av kontor.
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Plan och bygg informerar
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner informationen
Upphandling plantjänster

MW

Stort intresse för villatomter

MW/JOS
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§ 55

Kurser och utbildning
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner informationen.
Beskrivning av utbildningar
• Bygglovshandläggare/-inspektörer och kart- och GIS-ingenjören har 23 februari deltagit i
Byggutbildarnas online-kurs.
•

Kart- och GIS-ingenjören har 9 mars deltagit i Remisskonferens gällande strandskydd.

•

Byggnadsnämndens presidium har 18 mars deltagit vid Sveriges Kommuner och Regioners
Presidiedagar om miljöfrågor.
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§ 56
Dnr 2020.274.006

Byggnadsnämndens sammanträdestider 2021 – ändring av
sammanträdesdag i april.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner att nämndens sammanträdesdag i april ändras till onsdagen den
28 april kl.13:00.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av helgdagar i april månad minskar tiden för tjänstepersoner att handlägga
ärenden som ska beslutas av nämnden. Därför föreslås att sammanträdesdagen i april flyttas
fram en vecka.
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