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Carlos Rebelo Da Silva (S), ordförande
Mats Eriksson (S) ersättare för Ann-Christine Hedlund (S)
Göte Andersson (V)
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§ 25
Tillkommande och utgående ärenden
Utgående ärenden:

 Anmälan om inkomna skrivelser

Beslut
Föredragningslistan med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 26
Information om Byggsamverkan i Västra Götaland
Dnr 2016/0376
Sammanfattning
Information om Lilla Edets (miljö- och byggnämnden) deltagande vid initiativ till
samarbete mellan kommuner i Västra Götaland i samverkan med länsstyrelsen och
regionalförbund inom länet. Syftet är att genom samverkan bidra till att kommunerna
har en rättssäker, korrekt och likvärdig tillämpning av plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 7 april 2016

Beslut
Miljö- och byggnämnden antecknar informationen
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§ 27
Beslut om förfrågningsunderlag och uppdrag upphandla
rengöring och brandskyddskontroll
Dnr 2016/0184
Sammanfattning
Inför den förestående upphandlingen av tjänsten rengöring och brandskyddskontroll får
miljö- och byggnämnden ett förslag till förfrågningsunderlag för bedömning avseende
viktning av pris och kvalitet.
Lilla Edet har som kommun enligt 3 kap 4 §, lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
ansvar för sotning och brandskyddskontroll. Lilla Edet behöver nu åter handla upp
tjänsten ”rengöring och brandskyddskontroll”. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag
till förfrågningsunderlag som syftar till att får en tydlig viktning mellan kvalitativa krav
och pris.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 7 april 2016
Förslag till förfrågningsunderlag dnr 2016/0184-5

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna innehållet i förfrågningsunderlaget och
att uppdra åt förvaltningschefen att fullfölja upphandlingen av rengöring och
brandskyddskontroll.

Beslutet expedieras till
Räddningschefen Carl-Ian Bissmarck
Verksamhetschefen Göran Andersson
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§ 28
Beslut om miljöpristagare 2016
Dnr 2016/0020
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden utser årets miljöpristagare utifrån de kriterier som omnämns i
stadgarna ”Stadgar för Lilla Edets kommuns pris för en hållbar utveckling”.
Priset som är avsett för att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling i
Lilla Edets kommun.
En hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Enligt § 4 i Stadgar för Lilla Edets kommuns Pris för en Hållbar Utveckling anges ”Om
miljö- och byggnämnden finner att lämplig pristagare saknas för visst år, kan nämnden
avstå från att utse pristagare.”. Prismedel kan heller inte reserveras från ett år till ett
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från miljöinspektör daterad den 18 januari 2016
Nomineringar under dnr 2016/0020, handlingar nr 9, 10, 11, 12, 13 och 14.
Stadgar för Lilla Edets kommuns pris för en hållbar utveckling, dnr: 2013/00694.

Beslut
Då miljö- och byggnämnden finner att lämplig pristagare saknas, beslutar nämnden att
avstå från att utse pristagare för miljöpriset 2016. Miljö- och byggnämnden beslutar att
pengarna i stället läggs till budget för fler aktiviteter under Miljö- och familjedagen.

Beslutet expedieras till
Anna Tauson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöpristagaren
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§ 29
Återförvisat ärende från länstyrelsen gällande klagomål på
trafikbuller på fastigheterna Hede 1:17, Hede 1:31 samt
Hönebäck 1:30
Dnr 2013/0290
Sammanfattning
Under mars-april 2013 fick miljö- och byggnämnden in flera klagomål från boende i
Hede by, avseende störning från E45. Klagomålen kom från fastigheterna Hede 1:17,
Hede 1:31, Heden 1:24, Heden 3:1 samt Hönebäck 1:30. De klagande fastighetsägarna
önskade att Trafikverket skulle anordna någon typ av bullerskydd vid de aktuella
fastigheterna. Fastighetsägarna anser att de bullerberäkningarna som ligger till grund
inte överensstämmer med verkligheten och önskar därför att mätningar utförs.
I maj 2013 beslutade miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun att Trafikverket
genom mätningar skulle kontrollera att teoretiskt beräknade värden stämmer med
verkligheten. Mätningarna skulle ske på de klagandes fastigheter.
I juni 2013 överklagade Trafikverket miljö- och byggnämnden beslut.
I maj 2014 beslutade länsstyrelsen att upphäva det överklagade beslutet och återförvisa
ärendet till miljö- och byggnämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen ansåg att
miljö- och byggnämndens beslut saknade motivering, dessutom förklarades inte på
vilket sätt mätningarna skulle genomföras eller vid vilken tidpunkt de skulle vara
utförda.
I oktober 2014 togs det återförvisade ärendet upp i miljö- och byggnämnden. Miljöoch byggnämnden avslog då fastighetsägarnas krav på nya beräkningar och mätningar
av trafikbuller på de aktuella fastigheterna.
I november 2014 överklagades miljö- och byggnämndens beslut av fastighetsägarna till
fastigheterna: Hede 1:17, Hede 1:31 och Hönebäck 1:30.
I maj 2015 beslutade länsstyrelsen att upphäva det överklagade beslutet och återförvisa
ärendet till miljö- och byggnämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen ansåg att
miljö- och byggnämndens beslut saknade motivering.
Efter länsstyrelsens beslut har ärendet åter beretts av miljö- och bygglovsavdelningen.
I oktober 2015 besökte miljöchef Henrik Olsson fastigheterna Hede 1:31 och
Hönebäck 1:30.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från miljöinspektör daterad den 8 april 2016
E-post från
inkommen 2016-04-18
E-post från
inkommen 2016-04-19

Yrkande
Göte Andersson (V): Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.
Carlos Rebelo Da Silva (S): Ärendet avgörs idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och byggnämnden
bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S) förslag.
Beslut
Miljö- och byggnämnden avslår de krav gällande nya beräkningar eller mätningar av
trafikbuller från E45 på fastigheterna Hede 1:17, Hede 1:31 samt Hönebäck 1:30.
Göte Andersson (V), Niklas Andersson (C) och Stephan Gyllenhammar (MP) reserverar
sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
(mottagningsbevis)
(mottagningsbevis)
(mottagningsbevis)
Trafikverket
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§ 30
Ivarslund 1:32 – Ansökan om förhandsbesked för avstyckning
och byggnation av enbostadhus
Dnr 2015/0470
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt avstyckning av ett
ca 10 ha stort skogs- och utmarksområde, som är en del av jordbruksfastigheten
Ivarslund 1:32, där brukningscentrum ligger ca 4 km från det aktuella området. Området
har utgjort en grustäkt, som är avslutad och slutbesiktigad år 2002.

Bedömning
Enligt 2 kap 4 § får i ärenden om bygglov eller förhandsbesked mark tas i anspråk för
bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Enligt 2 kap 5 § ska också bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet, jord, bergoch vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och
avfallshantering,
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och utom sammanhållen
bebyggelse.
Fastigheten gränsar i väster till område som i ÖP 2012 (Översiktsplan för Lilla Edets
kommun) betecknas R3 och R6, dvs område med särskilda värden för rekreation och
friluftsliv, respektive område med stora naturvärden. Området öster om fastigheten
betecknas med R ”Område med endast generella rekommendationer”. Sådana områden
utgörs av kommunens landsbygd där det inte finns starka konkurrerande intressen.
Enstaka bostadshus får tillkomma efter lämplighetsbedömning.
Det aktuella området bär tydliga spår av tidigare täktverksamhet. Bland annat har det
uppkommit stora vattendammar i groparna efter täkten. Området i övrigt är till största
delen obevuxet och flera arbetsvägar finns kvar i området. Någon återplantering har inte
skett och den mesta skog av värde är borta. På grusytorna står rester av skrotade
maskiner och annat kvarlämnat som ställts upp under åren vilket ger en industrikaraktär
åt området.
Bygglovsenheten bedömer att det föreslagna enbostadshuset inte påverkar människors
hälsa och säkerhet på ett negativt sätt då de geotekniska förhållandena är
tillfredställande och radonhalterna är normala.
Kommunens ekolog och tjänsteman från bygglovsenheten har varit på plats i området.
Naturvärdena är små på den aktuella fastigheten eftersom platsen i dag är påtagligt
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påverkad av den tidigare verksamheten. Bedömningen är därför att ett enbostadshus
placerad enligt ansökan inte kommer att medföra någon negativ påverkan vare sig på
naturvärdena inom området eller utanför detta.
Området saknar kommunalt VA. Bedömningen är att det finns goda möjligheter att
anordna enskilda lösningar för vatten- och avloppsförsörjning.
Fastigheten ansluter till en befintlig tillfartsväg av god kvalitet. Vägarna används även
av renhållningsfordon vilket möjliggör god avfallshantering.
Bygglovsenheten bedömer att positivt förhandsbesked kan beviljas med tillhörande
villkor och upplysningar.

Sakägaryttrande
Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig om ansökan
Sakägare för fastigheterna Hålt 1:3 samt Ivarslund 2:1 framför att man haft problem
med dricksvattnet när det tidigare bedrevs verksamhet på fastigheten.
Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet:
Ansökan avser uppförande av enbostadshus. Detta bedöms inte
medföra risker för vattnet för grannarna som en tidigare utvinning
och sänkning av grundvattnet kan ha medfört.
I övrigt har inga sakägare yttrat sig.

Remisser
Miljöenhetens naturvårdshandläggare har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen
åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar:
På platsen råder inga uppenbara naturvärden. Anläggande av
avlopp möter inget hinder, det höga grundvattnet skall dock
beaktas. Miljöavdelningen har inget att erinra mot ansökan.
Lantmäteriet har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och
lämnar sammanfattningsvis följande kommentar:
Nybildning av fastigheter skall vara lämpliga för sitt ändamål. En
bostadsfastighet utan några ekonomibyggnader på 10 ha är inte
lämpligt.
Bygglovsavdelningens kommentar om yttrandet:
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I detta fall bedömer avdelningen att förhandsbesked för
byggnation kan beviljas då markområdet redan idag är en
gränssatt utmark.

Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för beslutet:


Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare

dnr 2015/0470-21



Ansökan om förhandsbesked

dnr 2015/0470-1



Situationsplan

dnr 2015/0470-6



Yttrande från sakägare

dnr 2015/0470-9



Yttrande från Lantmäteriet

dnr 2015/0470-8



Yttrande från miljöavdelningen

dnr 2015/0470-22



Överklagan tidigare beslut

dnr 2015/0470-17



Länsstyrelsens beslut

dnr 2015/0470-19

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 2 kap 4 och 5§§ PBL bevilja positivt
förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
Ivarslund 1:32. Nämnden tillstyrker vidare en avstyckning enligt ansökan efter ansökan
hos lantmäteriet.
Enligt 9 kap 17 § skall om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det,
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.

Villkor

Det nya bostadshuset ska anslutas till enskild anläggning för vattenoch avlopp. Avloppstillstånd skall sökas hos miljö- och
byggnämnden.


Det nya bostadshuset med tomtplats ska placeras i fastighetens
västra del i enlighet med situationsplan med dnr nr 2015/0470-6.
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Upplysningar till sökande

Fastighetsreglering/avstyckning söks hos Lantmäteriet i Vänersborg.


Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov skall sökas.



Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år från det
att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.



Information om beslutet sänds till fastighetsägaren/fastighetsägarna om annan än
sökande.



Beslutet kan överklagas. Hur ett sådant överklagande går till framgår av den
bifogade anvisningen härom.

Avgift
Avgiften för förhandsbesked är beslutad i tidigare beslut och har fakturerats sökanden.

Beslutet expedieras till
Sökanden
Beslutet delges
Sakägare som yttrat sig:
Hålt 1:3
Ivarslund 2:1
Beslutet skickas för kännedom till
Ägare till:
Hålt 1:6
Sandbäcken 1:2
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§ 31
Remissvar - Förslag till plan för kommunala insatser som rör
EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatt situatioenr som
vistas tilläfälligt i Göteborg eller i nårgon av de övriga
kommunerna i Göteborgsregionen
Dnr 2016/0188
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2016-01-29 skickat en remiss dnr 2016/KS 0045till miljö- och
byggnämnden i rubricerade fråga för yttrande. Planen som är föremål för behandling
inriktar sig primärt på olika insatser för individstöd och rör i mycket ringa omfattning
frågor som hanteras av miljö- och byggnämnden. Ansvar för de frågor som behandlas i
planen ligger i huvudsak hos andra nämnder i Lilla Edets kommun.
På uppdrag av (Göteborgsregionens kommunalförbund) förbundsstyrelsens presidium
och sociala styrgruppen har en plan tagits fram med förslag till kommunala insatser som
rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer.
Förbundsstyrelsen ställde sig bakom planen och rekommenderade
medlemskommunerna att anta de handlingsvägar och förhållningssätt som föreslås i
planen. Planen gäller under år 2016. En uppföljning av planen görs under hösten 2016
där GRs styrgrupper inhämtar medlemskommunernas synpunkter på planens
användbarhet.
Planen inriktar sig primärt på olika insatser för hantering av individstöd och rör för
närvarande i mycket ringa omfattning frågeställningar som hanteras inom miljö- och
byggnämndens ansvarsområde. Ansvaret för de frågor som behandlas i planen ligger i
huvudsak hos andra nämnder i Lilla Edets kommun. Mot denna bakgrund avstår miljöoch byggnämnden från att formulera ett eget yttrande.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den8 april 2016
Mottagen remiss dnr 2016-0188 – 1
Förbundsstyrelsens beslut - Utdrag ur protokoll (§ 83) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen 11 december 2015 i Kungsbacka kommun
Plan (daterad 2015-10-07) för kommunala insatser som rör EU-medborgare i
socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistats tillfälligt i Göteborg eller i
någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.
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Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att avstå från att avge ett eget yttrande.

Beslutet expedieras till
Administrativa avdelningen
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§ 32
Information
Sammanfattning
Ingen information anmäld.
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§ 33
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 § 33).
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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Delegeringslista 2016-04-19

Sida 1

Diariear Diarienummer Sokbegrepp

Rubrik

2008
0245
2013
0487
2015
0272
2015
0481
2015
0350
2015
0639
2015
0512
2015
0762
2015
0692
2015
0902
2015
1091
2015
1095
2015
0786
2015
1008
2015
1019
2015
1068
2015
1000
2016
0147
2016
0336
2016
0337
2016
0201
2016
0203
2016
0151
2016
0151
2016
0205
2016
0207
2016
0344
2016
0352
2016
0086
2016
0152
2016
0153
2016
0164
2016
0165
2016
0170
2016
0170
2016
0172
2016
0175
2016
0176
2016
0177
2016
0180
2016
0181
2016
0186
2016
0189
2016
0191
2016
0192
2016
0194
2016
0195
2016
0196
2016
0197
2016
0210
2016
0216
2016
0220
2016
0221
2016
0222
2016
0223
2016
0227
omhändertagande...
2016
0231
2016
0232
2016
0233
2016
0235

FUXERNA 6:239
FUXERNA 7:2
RISHAGERÖD 2:1
TINGBERG 4:184 (4:209 blivande)
TINGBERG 4:115
TINGBERG 4:209
KLOSTRET 6:105
TORSKOG 2:14
Baneret 18
KLOSTRET 5:1
DUVHÖKEN *4
TINGBERG 14:1
SATURNUS *2
TUNGE 2:10
KÄLLSERÖD 1:9
UTBY 9:2
GRORÖD 2:2
SOLLUM 9:3
ECKERNA 1:26
ECKERNA 1:26
SOLLUM 9:2
HÖNEBÄCK 1:19
TÖRRESRÖD 1:32
TINGBERG 3:33
TINGBERG 4:77
KYRKEBY 8:4
STENARSRÖD 1:2
MJÖSUND 1:50
GRORÖD 5:10
TINGBERG 4:147
TINGBERG 4:147
KÄLLSERÖD 1:16
KÄRRSBACKEN 4:1
VÄSTERLANDA 2:2
UTBY 9:6
VABACKEN 1:48
IVARSLUND 1:30
TINGBERG 4:152
INTAGAN 1:18
VÄSTERSJÖN 1:18
VÄSTERSJÖN 1:18
MJÖSUND 1:67
GRÅTRUTEN 2
MAEN 1:7
HASTERÖD 1:12
VÄSTERÄNGEN 1:10
GRAVERÖD 1:21
TORSKOG 2:12
UTBY 9:4
NOL 2
NYGÅRD 1:59
KÄLLSERÖD 1:21

Slutbevis - Nybyggnad av enbostadshus och garage
Beslut om SLUTBESKED
Beslut om nytt tidsbegränsat bygglov för uppförande av personalbod.
Avsyning
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Beslut om temporärt utökade träningstider LEMCK
Beslut om startbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
Slutbesked
Beslut om BYGGLOV, ändring
Slutbesked - Uppförande av mur.
Beslut om startbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
Tillstånd för avloppsanläggning
Svar på slutrapport - Sanerad PCB
Registrering livsmedel
Slutbesked - Installation av braskamin till befintlig rökkanal.
Beslut om SLUTBESKED
Avsyning
ecobox small
infiltrationsmoduler + förstärkningslager
biovac FD 5 N Peh
fosforfällning slamavskiljare 4 m3 samt markbädd 40 m2
Biovac FD5 PEH
Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Beslut om startbesked för tillbyggnad av enbostadshus
biovac FD 5 PEH
kompost ok
Betongrester från rivning till gårdsplan, analysprotokoll finns och är ok
kompost ok
Beslut om bygglov för transformatorstation.
biorock + fosforfälla
befintlig markbädd kompletteras med fosforfällning
mulltoa ok
biovac FD 5 N Peh
Beslut om tidsbegränsat BYGGLOV för ändrad användning
Beslut om STARTBESKED
förmultningstoalett ok
Beslut oim bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Beslut om beviljat bygglov för väderskydd.
Beslut om beviljat bygglov för väderskydd.
sluten tank + markbädd för bdt
mulltoa ok + eget omhändertagande latrin
Beslut om BYGGLOV för trappor och ramper
Markbädd för rening av tvättvatten från slakthuset.
Belut om bygglov för nybyggnad av fritidshus och tillfälligt bygglov för container.
sluten tank + markbädd för bdt
Beslut om startbesked för installation av braskamin och rökkanal
Beslut om bygglov för uppförande av skylt på fasad.
anmälan föranleder inga åtgärder
Beslut om rättelse på felandes bekostnad
Beslut om bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Agusteco för 18 pe ska betjäna Graveröd 1:19, 1:20,1:21 och Löddestorp 1:6
biovac FD5N PEH
biovac FD 5 PEH
Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
"ekoavlopp" + eget omhändertagande slam.
Bekräftelse på anmälan om förmultningstoalett och tillstånd till eget

HJÄRTUMS-TORP 3:5
UTBY 5:47
BALLTORP 2:33
BERGSGÄRDET 1:2

Biovac FD5N PEH
Ändring av avloppsanläggning
Reningsverk från Polen som klarar hög skyddsnivå
Biovac FD 5 N Peh
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