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§ 70
Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden är anmälda
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 71
Hjärtums-Brattorp 1:5 - Ansökan om förhandsbesked för
uppförande av enbostadshus
Dnr 2015/0547
Sammanfattning
Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av en tomt för att uppföra ett
enbostadshus på fastigheten Hjärtums-Brattorp 1:5 har inkommit från
.
Fastigheten är en jord- och skogsbruksfastighet. Den omfattas inte av detaljplan eller
områdesbestämmelser. I ÖP 2012, Översiktsplan för Lilla Edets kommun är det aktuella
området betecknat ”R5”, Särskilt bevarandevärt odlingslandskap. I förklaringen står
bl.a. följande:
Ny bebyggelse kan få tillkomma i dessa områden. Vid prövning ska särskilda hänsyn tas
till natur- och kulturvärdena, landskapsbild samt traditionell lokalisering och
utformning av bebyggelse på platsen. Tillkommande bebyggelse eller anläggningar får
ej skada områdenas värden för natur- och kulturvård.
Den aktuella tomtplatsen har en storlek av ca 2 400 m². Tomten utgörs av en
triangelformad platå som övergår i en brant trädbeväxt sluttning mot öster mot Göta
älvdalen och odlingslandskapet. Tomtplatsen nås genom en enskild, mindre grusväg och
som försörjer ytterligare ett bostadshus norr om den aktuella tomtplatsen. Väster om
grusvägen är jordbrukslandskapet småbrutet, öppet och betat av får. Tomtplatsen
gränsar i öster till befintlig en bebyggd bostadsfastighet, belägen nedanför den branta
sluttningen.
En ny byggnad på tomtplatsen bör placeras på den plana platån. Placering i den branta
östsluttningen ska undvikas. Den nya byggnaden bör placeras och utformas på ett till
omgivande landskap anpassat sätt. Det innebär att en byggnad i ett eller ett och ett halvt
plan, med sadeltak och träfasader är lämplig på platsen.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter på ansökan har
inkommit.
Lantmäteriet har i yttrande daterat 2015-09-01 framfört att tomten är för liten och att
byggnaden kommer nära intilliggande fårstall och förordar att bostadshuset förläggs till
en tomtplats på andra sidan grusvägen.
Som en följd av yttrandet har den föreslagna tomtplatsen utökats. En placering av
byggnaden väster om vägen bedöms dock som olämplig, med hänsyn taget till det
betade kulturlandskapet, och det intrång en bostadsbyggnad skulle göra i detta.
Miljöavdelningen har meddelat att enskilt avlopp går att lösa på ett tillfredsställande
sätt.
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Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked, dnr 15/547-1
Situationsplan, dnr 15/547-11
Beslut
1. Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av 2 kap 2, 5 §§ samt 6 § 1. i planoch bygglagen, med villkor enligt nedan.
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. (2 kap 2 §).
Bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
bl a med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, berg- och
vattenförhållandena och möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp
och avfallshantering (2 kap 5 §).
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. (2 kap
6 § 1).
2. För förhandsbeskedet fastställs följande handlingar:
a. Ansökan om förhandsbesked, dnr 15/547-1
b. Situationsplan, dnr 15/547-11
3. Avgift för förhandsbeskedet fastställs till 6.452 kronor.
Villkor
Enligt 9 kap 39 § 3. får ett förhandsbesked innehålla de villkor som behövs för att
förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den
kommande bygglovsprövningen.
Med stöd av 9 kap. 39 § i plan- och bygglagen ska bostadshuset utföras med sadeltak
med en taklutning om minst 22 grader. Fasader ska vara utformade med träpanel.
Upplysningar:
Tillstånd enligt detta förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov
som görs inom två år från det beslutet vunnit laga kraft.
Förhandsbeskedet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbeten.
Avloppsanläggning utförs i enlighet med miljöavdelningens anvisningar.
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Beslutet expedieras till
Sökanden,
Grannar,
Lantmäteriet, Div. Fastighetsbildning, Box 1111, 462 28 Vänersborg
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
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§ 72
Tingberg 14:1 - Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
skolpaviljong
Dnr 2015/0757
Sammanfattning
En ansökan om tidsbegränsat bygglov om fem år för byggnation av skolpaviljonger på
fastigheten Tingberg 14:1 har inkommit. Den sökta åtgärden ligger utom detaljplanerat
området, men arbete med att planlägga det aktuella området har påbörjats.
Byggnaden har måtten 42900 x 8800 = 377 kvm, därtill tillkommer ett mindre förråd
om 15 kvm.
Föreslagen åtgärd bedöms inte föregripa den pågående planprocessen negativt.
Åtgärden är tidsbegränsad till fem år. Samtliga rågrannar har beretts möjlighet att yttra
sig över förslaget, inga yttranden har inkommit.
Till KA för projektet anmäls Claes Olofsson, certifierad av Swedcert/Kiwa.
Bedömning
Förvaltningen anser att marken är lämplig för den planerade åtgärden avseende såväl
tomtstorlek, den omkringliggande bebyggelsen som möjlighet till väganslutning och
annan kommunal service. Förvaltningen bedömer således att bygglov kan ges.
Bedömningen görs att den planerade åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen
2 kap. 5 §. Positivt beslut kan meddelas med tillhörande upplysningar med stöd av planoch bygglagen 2 kap. 4, 5 §§ samt MB 3 och 4 kap.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för beslutet:







Ansökan om lov
Situationsplan
Fasader
Plan
Energiberäkning
Anmälan om KA

dnr 2015/0757-1
dnr 2015/0757-5
dnr 2015/0757-12
dnr 2015/0757-10
dnr 2015/0757-4
dnr 2015/0757-2
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun beslutar att bevilja tidsbegränsat
bygglov i fem år för skolpaviljong på fastigheten Tingberg 14:1 enligt ansökan härom.
Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för bygglov, inklusive avgift
för kostnad för sakägaryttrande och kungörelse, 36 468 kronor. Faktura på avgiften
sänds separat.
Upplysningar till sökanden


Bygglovet har inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas sökanden.



Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked meddelats. Startbesked meddelas då
förslag till kontrollplan och erforderliga handlingar inkommit och godkänts samt
att tekniskt samråd hållits.



Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas
inom fem år från det att det vunnit laga kraft.



Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän
byggnadsnämnden har gett sitt skriftliga slutbesked.

Beslutet expedieras till
Sökanden
Berörda sakägare
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§ 73
Hjärtum 14:45. Ansökan om bygglov för dansbana
Dnr 2015/0349
Sammanfattning
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om att få uppföra en
dansbana på fastigheten Hjärtum 14:45 i Lilla Edets kommun. Platsen för ansökan är
utom detaljplan men i omedelbar närhet till ett planlagt bostadsområde i de centrala
delarna av Hjärtum. Byggnadsverket är en öppen byggnad med räcke och har en tät
bakvägg med måtten av ca 11 x 11 meter. Sökanden uppger att byggnaden kommer att
användas som dansbana tre till fyra gånger per år- april till september och då längst till
klockan 01:00. Vidare avses verksamhet såsom allsångskvällar, teater, loppis, gympa,
julmarknad med mera företas. Sökanden uppger att man inte bedömer ljudnivån vara till
besvär för omgivningen. Man uppger vidare om att om problem uppstår för
omgivningen, så skall man ha respekt för detta och lösa detta på ett bra sätt.
Sakägare- närmaste grannar har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Två
stycken närboende har uttryckt sitt motstånd till uppförandet av dansbana. Man har som
motivering angivit störning, förfulande av utsikt, svårare att avyttra fastigheter. Vidare
att ljudnivån skulle bli för hög.
Miljöavdelningen har lämnat följande yttrande:
Miljöavdelningen gör bedömningen att verksamheten kan vara lämplig förutsatt att man
följer det som uppges i ansökan om bygglov.
Bedömning
Vid verksamhet som kan vara störande får en bedömning göras utifrån de
förutsättningar som råder vid platsen. Att helt utesluta att närboende kan uppfatta en
störning vid några tillfällen om året kan inte uteslutas. Boende i ett planlagt, tätbebyggt
och centralt lokaliserat område, kan förvänta sig ett visst mått av störning vid olika
aktiviteter. Förvaltningen anser att mark- och området i sig är lämpligt för den
planerade åtgärden avseende såväl tomtstorlek, den omkringliggande bebyggelsen och
centrala läge.
Förvaltningen bedömer därför att bygglov kan ges. Bedömningen görs att den planerade
åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen 2 kap. 5 §. Positivt beslut kan meddelas
med tillhörande upplysningar med stöd av plan- och bygglagen 2 kap. 4, 5 §§ samt MB
3 och 4 kap.
I det fall betydande olägenhet skulle uppstå för de närboende, kan miljöavdelningen i
Lilla Edets kommun att komma förelägga om åtgärder för att minimera olägenheter.
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Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för beslutet:








Ansökan om lov
Situationsplan
Fasader
Svar från sökanden
Yttrande sakägare
Yttrande sakägare
Remissvar från miljöavd.

dnr 2015/0349-1
dnr 2015/0349-2
dnr 2015/0349-3
dnr 2015/0349-15
dnr 2015/0349-16
dnr 2015/0349-18
dnr 2015/0349-25

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun beslutar att bevilja bygglov för
dansbana på fastigheten Hjärtum 14:49.
Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för bygglov, inklusive avgift
för kostnad för sakägaryttrande och kungörelse, 6202 kronor. Faktura på avgiften sänds
separat.
Upplysningar till sökanden


Bygglovet har inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas sökanden.



Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked meddelats. Startbesked meddelas då
förslag till kontrollplan och erforderliga handlingar inkommit och godkänts samt
att tekniskt samråd hållits.



Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas
inom fem år från det att det vunnit laga kraft.



Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän
byggnadsnämnden har gett sitt skriftliga slutbesked.

Beslutet expedieras till
Sökanden
Sakägare
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§ 74
Tertial 2 2015 för miljö- och byggnämnden
Dnr 2015/0325
Sammanfattning
De sex kommunfullmäktigesmål som berör miljö-, bygg och räddningstjänsten, bedöms
uppfyllas under året. Nämndens egna mål bedöms bli uppfyllda.
Miljö- och byggnämnden visar efter andra tertialet ett överskott på +1 335 tkr.
Nämnden visade efter motsvarande period föregående år ett överskott på +1 441 tkr.
Den främsta orsaken till nämndens avvikelse är tillfälliga vakanser inom
miljöavdelningens verksamhetsområde och högre intäkter än budgeterat.
Miljö- och byggnämndens prognostiseras ett överskott om ca +575 tkr som en
konsekvens av att temporära vakanser och högre intäkter än budgeterat. Avvikelser
under årets första hälft kommer att ha genomslag även vid årets slut. Det
prognostiserade överskottet uppstår i huvudsak inom miljö- och hälsa (+460 tkr),
bygglovsverksamheten (+275 tkr) samt inom livsmedelstillsyn (+90 tkr), medan
räddningstjänstens prognostiseras ett underskott på -250 tkr. I övrigt förväntas utfallet
vid årets slut för nämndens verksamheter vara i enlighet med budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 22 september 2015.
Tertial rapport 2 – 2015 Dnr 2015/0325-4
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner tertialrapport 2 2015.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Peter Jimmefors
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§ 75
Information om miljö- och hälsoskyddsärenden i
delegationsförteckningen
Dnr 2015/0004
Sammanfattning
En redogörelse av vanliga delegationsbeslut inom miljö- och hälsoskyddstillsynen.
Kopplingen mellan beslut, lagstiftning, förordning, allmänna råd och rättsfall redogörs.
Informationen är tänkt att vara en grundläggande utbildning om miljö- och hälsoskydd
sett från en juridisk synvinkel inför att en ny delegationsförteckning ska beslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 21 september 2015.
Tilläggsyrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S): En arbetsgrupp bildas för att sammanträda med
förvaltningen angående arbetet med delegeringsordningen. Arbetsgruppen består av
Carlos Rebelo Da Silva (S), Göte Andersson (V), Peder Engdahl (M), samt Andreas
Nelin (M).
Beslutsgång
Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S)
förslag.
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
2. En arbetsgrupp bildas för att sammanträda med förvaltningen angående arbetet
med delegeringsordningen. Arbetsgruppen består av Carlos Rebelo Da Silva (S),
Göte Andersson (V), Peder Engdahl (M), samt Andreas Nelin (M).

Beslutet expedieras till
Ledamöter i miljö- och byggnämnden
Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf
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§ 76
Information om livsmedelstaxan för 2016
Dnr 2015/0005
Sammanfattning
I samband med länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Lilla Edet påpekades
att kostnadstäckningsgraden inte var utredd. Det finns lagkrav på att
livsmedelskontrollen ska ha full kostnadstäckning via avgifter.
Vid miljöavdelningens genomgång av kostandstäckningsgraden för
livsmedelskontrollen har det visat sig att avgiften justeras för att nå full
kostnadstäckning.
Miljöavdelningen kommer att redovisa för de komponenter som ingår i uträkningen av
handläggningskostnaderna för livsmedelskontroll samt förslag till ny timtaxa för 2016.
Detta görs inför att miljö- och byggnämndens taxor för 2016 ska beslutas i
oktobernämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 22 september 2015.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 77
Information om Lilla Edets kommuns ranking i SKLs
insiktmätning samt Svenskt Näringslivs kommunranking 2015
Dnr 2015/0824
Sammanfattning
Resultatet från SKLs insiktsmätning för 2015 samt Svenskt Näringslivs
kommunranking 2015 presenteras.
Företagsklimatet i Lilla Edets kommun enligt Svenskt näringsliv:
http://api.artilect.com/foretagsklimat/muni-pdfs/resultat/lilla_edet.pdf
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 22 september 2015.
SKLs Insiktsmätning 2015 Lilla Edets kommun, dnr 2015/0824-2
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 78
Information
Sammanfattning
 Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf informerar om kommunrevisionens besök
nästa sammanträde.
 Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf informerar om läget med renovering av
räddningstjänstens lokal.
 Fråga ställs om Fråstad, frågan besvaras på nästa sammanträde.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 79
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 63/2015 – Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018.

Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 80
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av miljö- och byggnämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till miljö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att miljöoch byggnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
miljö- och byggnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se
bilaga till § 80).
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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Sida 1
Diariear Diarienummer Sokbegrepp

Rubrik

2009
0878
2010
0540
2014
0430
2014
0592
2014
0343
avloppsanl...
2014
0936
2010
0294
2014
1062
2014
1124
2014
1139
2015
0018
2015
0410
2013
0577
2015
0586
2015
0632
2015
0645
enskild...
2015
0350
2015
0679
2015
0586
2015
0730
2015
0533
2015
0771
2015
0732
2015
0733
2015
0680
2015
0692
2015
0664
ombygg...
2015
0671
2015
0735
2015
0741
uterum.
2015
0692
2015
0694
2015
0743
2015
0746
2015
0696
2015
0697
2015
0747
2015
0748
2015
0704
2015
0709
2015
0756
2015
0758
2015
0711
2015
0725
2015
0760
2015
0762
2015
0728
2015
0767
...
2015
0772
2015
0773
2015
0774
2015
0775
2015
0776
2015
0777
2015
0779
2015
0780

TINGBERG 3:19
EKBACKEN 1:3
HJÄRTUMS-LÅNGERÖD 1:2
ECKERNA 1:28
BÄCK 3:22

Avveckling av GPS-station
Beslut om SLUTBEVIS
Beslut om SLUTBESKED
1:28, 1:21 markbädd
UTKAST Förslag till beslut angående föreläggande med vite om att anorda

STRÖM 1:163
ECKERNA 1:20
TINGBERG 4:202
STRÖM 1:162
KLOSTRET 6:112
Miljöavdelningen
Tingberg 4:161
HEDEN 3:5
SKÖVDE 1:19
SLAGAN* 4
Trafikverket

Slutbesked
Nybyggnad av enbostadshus (ersättningshus)
Slutbesked
Interimistiskt slutbesked
Beslut om startbesked för nybyggnad av kedjehus.
Ärendet avslutas
Interimistiskt slutbesked
Beslut om SLUTBESKED
Beslut om BYGGLOV för enbostadshus
Beslut om BYGGLOV för uterum
inga synpunkter förutsätter att kontrollprogram följs och eventuell påverkan på

FUXERNA 6:239
HJÄRTUM 2:12
SKÖVDE 1:19
LÖDDESTORP 1:28
BREDHULT 1:16
STRÖM 3:15
VIKEN 1:21
STRÖM 1:155
SANNERSBY 1:18
TINGBERG 4:115
Nygård 7:29

Beslut om startbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
Beslut om startbesked för installation av braskamin och rökkanal.
Beslut om STARTBESKED
uponor minireningsverk
Slamtömning vart 3:e år ok
fosforfällning, befintlig slamavskiljare + markbädd
sluten tank ok
Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Beslut om startbesked för installation av braskamin och rökkanal.
Beslut om BYGGLOV för spelargång samt kylcontainer
Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum samt

HJÄRTUM 5:24
KÄRRA 4:3
METHOLMEN 1:83

Beslut om BYGGLOV för altan
ny markbädd samt fosforfällning
Beslut om startbesked för bygglovsbefriat tillbyggnad av fritidshus med inglasat

TINGBERG 4:115
KLINTEN 1:6
TORGBACKEN 17
FUXERNA 6:218
KLINTEN 1:8
KÄRRA 2:21
UTBY 5:19
KROKEN 1:56
BÄSTORP 1:53
GRAVERÖD 1:15
INTAGAN 7:9
STRÖM 3:14
SANNA 1:14
STRÖM 1:167
TINGBERG 4:184 (4:209 blivande)
SANNA 2:1
BREVDUVAN 3

Beslut om BYGGLOV för tillbyggnad
Beslut om avgift
Registrering (edetfestivalen, tillfällig verksamhet)
Registrering av livsmedelsverksamhet
Beslut om startbesked för bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshus.
Registrering av livsmedelsverksamhet
värmepump ok
fosforfällning, slamavskiljare + FANN markbädd på burk
Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
kompost ok
slamavskiljare + markbädd
fosforfällning, slamavskiljare + markbädd
fosforfällning, befintlig slamavskiljare + markbädd
Beslut om bygglov för uppförande av pumpstation.
Beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
baga easy + markbädd
Beslut om startbesked för installation av kassett i befintlig öppen spis samt braskamin

STORA NÄSET 1:23
ÖSTRA BERG 1:81
RISHAGERÖD 1:36
RÖSTORP 2:4
ÖSTRA BERG 1:97
Larsered 1:23
MÖRTEN 1
ECKERNA 4:2

Beslut om BYGGLOV för förråd
Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
kompost ok
fosforfällning, befintlig slamavskiljare och ny markbädd
Beslut om startbesked för installation av braskamin och rökkanal.
kompost ok
Beslut om startbesked för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
förlängd slamsugningsintervall medges till 1/3 år

Sida 2
Diariear Diarienummer Sokbegrepp

Rubrik

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Tillstånd till sluten tank, bdt finns
anmälan föranleder inga åtgärder
klaro minireningsverk
anmälan föranleder inga åtgärder
Bekräftelse på anmälan av värmepump
kompost ok
FOSFORFÄLLNING, BEFINTLIG SLAMAVSKILJARE OCH NY MARKBÄDD
fosforfällning, slamavskiljare + markbädd
Förlängt slamtömningsintervall medges till 1/3 år

0781
0783
0784
0790
0791
0801
0802
0803
0813

GUNNTORP 1:47
GARN 2:24
UXÅS 1:38
ECKERNA 4:1
SIMONTORP 7:5
LUSSERÖD 1:2
RÖSTORP 1:16
GARN 4:8
BALLABO 2:17

