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Ordförande

............................................................................................................................. .................

Anette Levin
Justerande

..............................................................................................................................................

Frida Vännman-Kvantenå
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Fastställa dagordning
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner dagordningen.
Ärenden som utgår
Nr. 9 Resultatuppföljning t.o.m 12-2018
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Kurser och utbildning
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner informationen.
Beskrivning av utbildningar
•

Genomgång av de delar i Office 365 som byggnadsnämndens ledamöter och
ersättare ska använda som förtroendevald.

•

Boverkets webutbildning Plan- och bygglagen på rätt sätt – introduktion för
förtroendevalda

Justerandes sign
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§3
Dnr 2018.56.214

NY DETALJPLAN KV UGGLAN
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplaneförslaget för kv Ugglan.
2. Byggnadsnämnden beslutar att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd (enligt 5 kap. 11
§ PBL) under perioden 2019-02-11 --- 2019-03-04.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga flerbostadshus i kvarteret Ugglan är rivna och marken, som ägs av Melleruds
kommun, är numera obebyggd, förutom radhusen i kvarterets västra del. Den gällande
detaljplanen från 1970 är otidsenlig och medger endast bostadshus med exakt den
placering som de rivna husen hade.
För att göra området attraktivt för exploatörer och boende med olika behov och önskemål,
bör en ny flexibel detaljplan upprättas som medger etappvis utbyggnad med bostäder av
olika typer.
Plan- och byggenhetens bedömning
Utbyggd infrastruktur och närhet till service gör kv Ugglan attraktivt och
samhällsekonomiskt fördelaktigt att bebygga.
Planområdets centrala placering i Melleruds tätort bör därför utnyttjas för bebyggelse, i
huvudsak bostadsbebyggelse, men med möjlighet även till förskoleverksamhet och viss
enklare centrumverksamhet.
Beslutsunderlag
Detaljplaneförslaget för kv Ugglan.
Skäl för beslutet
5 kap. 11 § Plan- och bygglagen PBL.
Avgift
Kostnaderna hanteras inom kommunens avsatta medel för upprättande av
detaljplaner.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

2019-01-30

Sammanträdesdatum

sida

6

§4
Dnr 2018.318.233

ÅSEBRORUD 1:9 Nybyggnad av komplementbyggnad,
förråd
Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd, på fastigheten Åsebrorud
1:9.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av komplementbyggnad, förråd. Byggnaden placeras åtta meter
sydväst om skolbyggnad och ska användas som förråd för lekredskap.
Fastigheten omfattas av detaljplan. Bestämmelserna som gäller för fastigheten medger
markanvändning för allmänt ändamål. Förråd till skolverksamhet är förenlig med
detaljplanens bestämmelser.
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2
och 8 kap. Plan- och bygglagen.
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). Ett påbörjande av
byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker helt på egen risk. 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, 2018-11-19
• Byggnadsplan för Åsebro, 1956-01-17
Skäl för beslutet
Beslut är taget med stöd av 9 kap. 2, 30, 43 §§, 10 kap. 3, 4, 6 §§ Plan- och bygglagen
(2010:900)
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 2 696 kronor.
• Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till Sökande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5
Dnr 2018.320.231

KRÖKERSRUD 1:220 Tillbyggnad garage/förråd
Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad av garage/förråd på fastigheten Krökersrud 1:220.
Som villkor för beslutet gäller att slutbesked inte kan beviljas förrän slutbesked har beviljats
för nybyggnad garage/förråd på fastigheten Krökersrud 1:220.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd. Tillbyggnaden blir cirka
26 kvadratmeter i byggnadsarea och byggs vid den västra gaveln av garaget/förrådet.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.
Platsen är berörd av riksintresse för Friluftsliv Miljöbalken (MB) 3:6, Naturvård MB 3:6 och
Rörligt friluftsliv MB 4:2. Riksintressena bedöms inte påverkas av sökt åtgärd. Platsen är
även berörd av Strandskydd MB 9:13. Strandskyddsdispens är beviljad av byggnadsnämnd
och godkänd av Länsstyrelsen.
Som villkor sätts att slutbesked inte kan beviljas för tillbyggnaden för ens slutbesked har
beviljats för nybyggnad garage/förråd.
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). Ett påbörjande av
byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker helt på egen risk. 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, 2019-01-23
• Beviljad strandskyddsdispens godkänd av Länsstyrelsen 2019-01-03
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 2 606 kronor.
• Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till Sökande, Skatteverket
Justerandes sign
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§6
Dnr 2018.223.239

VIVAN 2 Anmälan ovårdad tomt och byggnad
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden ger ägaren av fastigheten Vivan 2,
,
möjlighet att ta bort den halvt nedfallna skorstenen alternativt riva
komplementbyggnaden samt säkerställa säkerheten i vägkorsningen genom att ta ner
växtligheten senast den 28 februari 2019.
2. Byggnadsnämnden förelägger ägaren av fastigheten Vivan 2,
,
att ta bort den halvt nedfallna skorstenen alternativt riva
komplementbyggnaden samt säkerställa säkerheten i vägkorsningen genom att ta ner
växtligheten. Om åtgärderna inte är utförda senast den 1 mars 2019 föreläggs
fastighetsägaren ett vite om 20 000 kronor för ovårdad byggnad och tomt.
Byggnadsnämnden i Melleruds kommun ansöker hos Mark- och miljödomstolen om att
utdöma ovanstående vite.
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras
på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Jörgen Eriksson (KIM) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
En anonym anmälan inkom, den 4 augusti 2018, till plan- och byggenheten angående att
tomten på Vivan 2 är ovårdad samt att en uthusbyggnad är i ovårdat skick. Häcken är enligt
anmälaren ovårdad och tegelsten från skorstenen på uthuset har rasat ner på trottoaren. På
tomten står även en skrotbil. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område.
Fastighetsägaren har fått möjlighet att bemöta anmälan men valt att inte bemöta.
Vid ett platsbesök den 15 oktober 2018 kunde representanter från plan- och byggenheten
konstatera att häcken mot Georgsgatan var klippt så att den inte längre hängde över
trottoaren. I Plan- och bygglagen står att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken
inte förekommer. Vid besöket kunde ändå konstateras att sikttriangeln inte var
tillfredsställande. För hörntomter får inte växter vara högre än 80 centimeter från vägen i
en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållen.
Komplementbyggnadens skorsten bedömdes vid besöket kunna vara en säkerhetsfara då
delar av den hade ramlat ner på trottoaren.
Ett villkor sattes därför att avspärrning skulle sättas upp omgående i väntan på åtgärdsplan
eller rivning.
Fastighetsägaren mottog byggnadsnämndens beslut den 9 november 2018. Inget svar har
inkommit till byggnadsnämnden.
Justerandes sign
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Vid tillsynsbesök den 13 december 2018 konstaterades att komplementbyggnaden stod
kvar, skorstenen var inte nedtaget eller lagad och växtligheten var inte nedtagen. Då det i
beslutet från 24 oktober 2018 fanns ett villkor om att omgående spärra av trottoaren så att
allmänheten inte kan komma intill byggnaden och riskera att skadas av nedfallna delar från
skorstenen, och att det vid tillsynsbesöket kunde konstateras att det inte var gjort,
har kommunen på fastighetsägarens bekostnad spärrat av trottoaren. Detta gjordes den 14
december 2018.
Enligt Plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att
dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 8 kap. 4 § i huvudsak bevaras. De
tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga är bärförmåga, stadga och beständighet samt
skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön.
Vidare står att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Byggnadsnämnden bedömer att fastighetsägaren får möjligheten att fram till och med den
28 februari 2019 ta bort den halvt nedfallna skorstenen alternativt riva
komplementbyggnaden samt säkerställa säkerheten i vägkorsningen genom att ta ner
växtligheten.
Om åtgärderna inte är utförda senast den 1 mars 2019 föreläggs fastighetsägaren ett vite
om 20 000 kronor för ovårdad byggnad och tomt.
Beslutsunderlag
• Anmälan om ovårdad tomt, 2017-04-20
• BN-beslut § 143/20180829
• Foton från platsbesök, 2018-10-24
• BN-beslut § 183/20181024
• Foton från platsbesök, 2018-12-13
• Foton från platsbesök, 2018-12-14
• Kommunicering, 2019-01-04
Skäl för beslutet
8 kap. 4, 14, 15 § 11 kap. 19, 21, 27 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)
Beslut är taget med stöd av 8 kap. 14, 15 §§, 11 kap. 5, 19, 27, 51, 58, 61 §§ Plan- och
bygglagen (PBL) samt 9 kap. 10 § Plan- och byggförordningen (PBF).
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Upplysningar
Om rivning ska ske ska ansökan om rivningslov göras innan rivning.
Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga
Beslutet skickas till Fastighetsägare (Mottagningsbevis)
Justerandes sign
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§7
Dnr 2019.12.226

HOLMS-TORP 1:41
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Holms-Torp 1:41.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus inom strandskyddat
område vid Gösjön, strandskyddsområde 100 meter.
Tillbyggnaden ska vara cirka 24 kvadratmeter och placeras på fritidshuset södra sida.
Tillbyggnaden placeras inom den befintliga hemfridszonen och tomtplatsavgränsningen.
Tillbyggnaden bedöms inte påverkar allmänhetens tillgänglighet till området.
Platsen berörs av riksintresse för Friluftsliv Miljöbalken (MB) 3:6
Friluftsliv MB 3:6 och Rörligt friluftsliv MB 4:6 samt av en lövskogsinventering från 1988.
Dessa bedöms inte beröras då platsen redan är ianspråktagen.
Mot ovanstående beskrivning föreslår Plan- och byggenheten att strandskyddsdispens
beviljas för sökt åtgärd.
Beslutsunderlag
• Komplett ansökan, 2019-01-16
• Tomtplatsavgränsning, 2019-01-18
Villkor
• Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
• Som tomtplats får tas i anspråk den del av fastigheten som påtecknats av
byggnadsnämnden.
Skäl för beslutet
Miljöbalken, 7 kap.18c § punkt 1; Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 5 824 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.
Åtgärder som vidtas innan dispensbeslutet vunnit laga kraft görs på egen risk. Sökanden
uppmanas därför att avvakta med åtgärden under denna tid.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

2019-01-30

Sammanträdesdatum

Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga
Beslutet skickas till Länsstyrelsens naturavdelning, Sökanden, SNF Nordalskretsen,
Kommunstyrelsen, Dalslands miljö- och energikontor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

11

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

2019-01-30

Sammanträdesdatum

sida

12

§8
Dnr 2018.329.226

RYR 1:92
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Ryr 1:92.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus inom strandskyddat
område, Österbosjön 200 meter.
Tillbyggnaderna på bostadsvåningen ska vara cirka 20, 12, 9,7 respektive 8 kvadratmeter
och blir tillsammans cirka 50 kvadratmeter. Tillbyggnaderna placeras på fritidshusets västra
och södra sida. Ansökan avser även byggnation av en källare på cirka 28 kvadratmeter
under fritidshusets sydvästra hörn. Tillbyggnaden placeras inom den etablerade tomtplatsen
och fritidshusets hemfridszon. Marken som tillbyggnaden placeras på är idag ianspråktagen.
Allmänheten tillgänglighet till området bedöms inte påverkas av sökt åtgärd.
Placeringen berörs av riksintresse för Friluftsliv Miljöbalken (MB) 3:6,
Naturvård MB 3:6 och Rörligt friluftsliv MB 4:2. Dessa bedöms inte beröras då platsen redan
är ianspråktagen.
Mot ovanstående beskrivning föreslår Plan- och byggenheten att strandskyddsdispens
beviljas för sökt åtgärd.
Beslutsunderlag
• Komplett ansökan, 2019-01-22
• Tomtplatsavgränsning, 2018-12-17
• Fasadritning, 2019-01-22
• Karta 1, 2019-01-23
Villkor
• Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
• Som tomtplats får tas i anspråk den del av fastigheten som påtecknats av
byggnadsnämnden.
• Tillbyggnadernas fasader inklusive källarfasaden ska utformas enligt vad som framgår av
beslutsunderlag Fasadritning.
Skäl för beslutet
Miljöbalken, 7 kap.18c § punkt 1; Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Avgift
• Avgift enligt fastställd taxa 5 824 kronor.
• Faktura skickas separat.

Justerandes sign
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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.
Åtgärder som vidtas innan dispensbeslutet vunnit laga kraft görs på egen risk. Sökanden
uppmanas därför att avvakta med åtgärden under denna tid.
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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§9

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 december 2018.
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§ 10

Anmälansärenden
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner informationen.
Beskrivning av ärenden
Dnr KS 2018/344.041
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-12-19 att återremittera ärendet, gällande
investeringsbudget 2019, 2020-2021, i syfte att förbättra och förtydliga beredningen. De
poster det råder delade meningar om behöver klargöras och motiveras.
Dnr KS 2018/666.174
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-12-19 att anta föreslagna frister för rengöring enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Dnr KS 2018/707.003
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-12-19 att anta revidering av byggnadsnämndens
reglemente enligt föreliggande förslag.
Dnr KS 2018/661.003
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-12-19 om ordning för inkallande av ersättare i
styrelse och nämnder 2019-2022.
Dnr KS 2018/592.111
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-12-19 om ledamöter och ersättare i
Byggnadsnämnden 2019-2022.
Dnr 2017.326.230
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2018-12-19 att avvisa/avslå överklagade
av beslut om förhandsbesked gällande fastigheten Ransberg 1:157.
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Dnr 2018.337.226
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2019-01-02 enligt 19 kap 3b § miljöbalken
att pröva beslutet avseende beviljad strandskyddsdispens ersättning av brygga på
fastigheten Bråna 4:1.
Dnr 2018.315.226
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2019-01-03 enligt 19 kap 3b § andra
stycket miljöbalken att inte pröva beslutet avseende beviljad strandskyddsdispens för
tillbyggnad av komplementbyggnad, skärmtak, på fastigheten Krökersrud 1:76.
Dnr 2018.319.226
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2019-01-03 enligt 19 kap 3b § andra
stycket miljöbalken att inte pröva beslutet avseende beviljad strandskyddsdispens för
tillbyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga, på fastigheten Krökersrud 1:220.
Dnr 2018.345.226
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2019-01-03 enligt 19 kap 3b § andra
stycket miljöbalken att inte pröva beslutet avseende beviljad strandskyddsdispens för
fritidshus på fastigheten Ryr 1:92.
Dnr 2018.341.226
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 2019-01-03 enligt 19 kap 3b § andra
stycket miljöbalken att inte pröva beslutet avseende beviljad strandskyddsdispens för
altandäck vid komplementbyggnad på fastigheten Svankila 1:93.
Dnr SN 2018/237
Socialnämnden har beslutat 2019-01-09 att yttra sig över ny översiktsplan 2019-2022.
Dnr 2016.42.233
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har meddelat 2019-01-10 att Länsstyrelsen beslut,
gällande överklagade av beslut om bygglov för bränslestation och biltvättsanläggning på
fastigheten Friden 10, har överklagats och lämnats över till Mark- och miljödomstolen vid
Vänersborgs tingsrätt.
Dnr 2017.326.230
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har meddelat 2019-01-17 att Länsstyrelsen beslut,
gällande överklagade av beslut om förhandsbesked på fastigheten Ransberg 1:157, har
överklagats.
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