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Plats och tid  Kommunhuset, Karlsborg, torsdag 2010-12-16 kl. 13.30 – 16.00 
 
 
Beslutande  

 
Anders Lundgren 

  
 (c)    ordförande 

 Anita Ludvigsson  (s) 
 Gunnar André  (s) jäv § 115 
 Vega Kihlström (s) 
 Ingvar Settergren (m)  
 Svante Westlund (m) 
 Catarina Holm  (c) 

 Anders Ståhl   (fp) § 115 
    
Närvarande ersättare Anders Ståhl   (fp) §§ 109-114, 116-121 
 Kerstin Sturesson (m) §§ 109-120 
 
 
Övriga deltagande Bo Björkman, Bygg- och miljöchef 
   
 
Utses att justera  Ingvar Settergren 
 
Justeringens plats och   
tid 

Kommunhuset, Karlsborg  
Tisdag 2010-12-21 

 
Underskrifter          
Sekreterare  

............................................................... 
Bo Björkman  

  Paragrafer 109-121 
                                
Ordförande  

................................................................ 
Anders Lundgren   

 
Justerande ............................................................... 

Ingvar Settergren 
                                                                 
                                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                         Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.   
 
Organ    Bygg- och 

miljönämnden   
 

  

Sammanträdesdatum  2010-12-16   
Datum för  
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2010-12-21 
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2011-01-12 

Förvaringsplats  
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Bygg- och miljönämndens arkiv 
 
 

  

 Bo Björkman   
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ÄRENDELISTA 
 
 
§ 109 Sårbarhetsanalys vid extraordinära händelser 
 
§ 110 Förvaltningsinstruktion vid extraordinära händelser 
 
§ 111 Detaljplan för del av Glättnästorp 1:1 
 
§ 112 Detaljplan för kvarteret Kulfånget och fastigheten Tändhatten 6 mm.  
 
§ 113 Fastighetsreglering berörande fastigheterna Sätra 4:1 och Sätra 5:1 
 
§ 114 Strandskyddsdispens för ändrad användning och ombyggnad av uthus 

på fastigheten Kärnebäcken 1:2 
 

§ 115 Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten 
Ekenäs 1:13 

 
§ 116 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, garage och uthus inom 

fastigheten Marnäs 1:12 
 
§ 117 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus inom fastigheten 

Skeppshult 1:11 
 
§ 118 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus, gäststuga samt 

brygga på fastigheten Gräshult 2:24 
 
§ 119 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och gäststuga på 

fastigheten Gräshult 2:24 
 
§ 120 Meddelanden och delegationsbeslut 
 
§ 121 Information 
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BMN § 109  Dnr B 2010-378 
Sårbarhetsanalys vid extraordinära händelser 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner den av förvaltningen utarbetade analysen 
att ingå i kommunens plan vid extraordinära händelser. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunen pågår ett arbete att ta fram en plan för kommunens hantering av 
extraordinära händelser. Som en bilaga i denna handling ska respektive 
förvaltnings instruktion med sårbarhetsanalys ingå.   
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Förvaltningens möjligheter att lösa sina uppgifter i de extraordinära händelser 
som redovisas i sårbarhetsanalysen bedöms goda utan att övrig verksamhet 
behöver påverkas i betydande grad. Ärendet har bearbetats över tiden i 
arbetsgrupper med varierande sammansättning. Dock bör noteras att relativt 
stora delar av förvaltningens personalresurser blir engagerad i kommunens 
krisledning och den informationscentral som sätts upp centralt i kommunen.  
 
 
 
Bilaga: Sårbarhetsanalys (bilaga 66) 
   
Protokollsutdrag till:     Kommunledningsförvaltningen 
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BMN § 110  Dnr B 2010-379 
Förvaltningsinstruktion vid extraordinära händelser 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner den av förvaltningen utarbetade 
instruktionen att ingå i kommunens plan vid extraordinära händelser. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunen pågår ett arbete att ta fram en plan för kommunens hantering av 
extraordinära händelser. Som en del av dessa förberedelser ska det finnas en 
förvaltningsinstruktion.   
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
 Ärendet har bearbetats över tiden i arbetsgrupper med varierande 
sammansättning. Förvaltningens möjligheter att lösa sina uppgifter i de 
extraordinära händelser som redovisas i sårbarhetsanalysen bedöms goda utan 
att övrig verksamhet behöver påverkas i betydande grad. Dock bör noteras att 
relativt stora delar av förvaltningens personalresurser blir engagerad i 
kommunens krisledning och den informationscentral som sätts upp centralt i 
kommunen.  
 
 
 
Bilaga: Förvaltningsinstruktion (bilaga 67) 
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BMN § 111  Dnr P 2009-0027 
Detaljplan för del av Glättnästorp 1:1 

 
Beslut 
Planarbetet fortsätter enligt de redovisade intentionerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarbetet har startat efter beslut av nämnden. Under en period stannade 
arbetet upp på grund av att den viktigaste markägaren var tveksam till nyttan 
av upprättandet av en detaljplan. Ett planavtal har nyligen upprättats och 
planarbetet sker därefter mer intensivt.  
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har vid besök i området gjort skissarbeten utifrån terräng, 
strandlinjens läge och vilka områden som är hävdade som tomtmark. Arbetet 
har nu övergått i en utformningsprocess där tomter samlas till mer samman-
hängande kvarter och där tomter och vägars avgränsning samordnas.  
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BMN § 112  Dnr P 2010-0014 
Detaljplan för kvarteret Kulfånget och fastigheten Tändhatten 6 mm. 
 
Beslut 
Detaljplanen ska utarbetas så att den medger uppförande av kedjehus eller 
alternativt friliggande villor inom nuvarande fastigheten Tändhatten 6. 
 
Ärendebeskrivning 
En intressent har lämnat ett skissförslag till bebyggelse inom nuvarande 
fastigheten Tändhatten 6. Den redovisar 10 stycken enplanshus som är 
sammanbyggda två och två i kedjehusform. Nuvarande detaljplan tillåter inte 
uppdelning av området i fler än en fastighet. Detaljplanen bestämmelse 
omfattar vissa former av boende men inte regelrätt permanentboende.   
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Sedan tidigare finns ett uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för området. 
Inför det planarbetet har nämnden beviljat bygglov för 10 radhus. Det har 
beviljats som mindre avvikelse från detaljplanen. 
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BMN § 113  Dnr B 2010-339 
Fastighetsreglering berörande fastigheterna Sätra 4:1 och Sätra 5:1 
 
Beslut 
 Bygg- och miljönämnden framför Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
som sina synpunkter i ärendet. Bygg- och miljönämnden uppdrar till 
förvaltningen att fortsatt agera för få till stånd lämpliga fastighetsförhållanden.    
 
Ärendebeskrivning 
 Lantmäterimyndigheten inkom 2010-10-13 med begäran om samråd med 
Bygg- och miljönämnden angående en fastighetsreglering berörande 
fastigheterna Sätra 4:1 samt Sätra 5:1. 
 
Ägarna till fastigheten Sätra 4:1, Monica Johansson och Ola Runvik, har köpt 
en del av fastigheten Sätra 5:1 av Sätra Bruk AB. Köpet omfattar ett cirka 
9 000 kvm stort markområde som delvis omringar den i nuläget cirka 1 800 
kvm stora fastigheten Sätra 4:1. Genom en fastighetsreglering skulle den nya 
fastigheten få en areal på cirka 11 000 kvm. 
 
På nuvarande fastighet finns idag ett bostadshus samt en komplementbyggnad. 
Fastigheten Sätra 4.1 och de berörda delarna av fastigheten Sätra 5:1 omfattas 
av strandskydd eftersom de ligger inom 300 meter från sjön Vikens strand.  
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
I samband med strandskyddsdispenser ska alltid en tomtplatsavgränsning 
göras. Denna avgränsning syftar till att förhindra privatisering eller 
ianspråktagande av ett större markområde än åtgärden kräver. Detta för att 
säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden. 
 
Vid bostadshus utgörs ofta tomtplatsavgränsningen av hemfridszonen – det 
vill säga det privatiserade och ianspråktagna markområde där allemansrätten 
inte gäller. För en villatomt motsvaras ofta tomtplatsavgränsningen av 
fastighetens gränser. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen reglering som skapar en 
cirka 11 000 kvm stor fastighet för ett enfamiljshushåll strider mot syftet med 
strandskyddslagstiftningen. Dessutom är en så stor areal inte ändamålsenlig 
utifrån pågående markanvändning.  
 
För att fastighetsbildningen ska vara lämplig behöver fastigheten maximalt 
ges en storlek motsvarande en större villatomt, det vill säga mellan cirka 1 800 
och 2 300 kvm. En tänkbar avgränsning är att utöka markområdet ett stycke åt 
sydväst så att befintlig infartsväg ingår i fastigheten. På så sätt skulle infarten 
kunna ske på egen mark.  
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Bilaga: Tomtplatsavgränsning (bilaga 68) 
 
 
Protokollsutdrag till:  Lantmäterimyndigheten 
 Box 200 
 542 22 Mariestad  
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BMN § 114                                       Dnr B 2010-356  
Strandskyddsdispens för ändrad användning och ombyggnad av uthus på 
fastigheten Kärnebäcken 1:2 
 
Beslut 
Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från förbudet 
enligt miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett 
strandskyddsområde. 
 
Särskilt skäl för dispens är att uthuset ligger inom befintlig tomtplats, som 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
 
Ombyggnaden och den ändrade användningen påverkar varken friluftsliv eller 
djur- och växtliv på något väsentligt sätt. 
 
Den tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av fastigheten Kärnebäcken 1:2 
och framgår av bilaga. 
  
Ärendebeskrivning 
Ann-Louise Wååg har 2010-11-10 inkommit med en ansökan om 
strandskyddsdispens för ombyggnad och ändrad användning av två tätt intill 
varandra placerade uthus i tomtens nordvästra hörn. 
 
I det ena av nuvarande uthus finns en äldre bostadsdel av mycket enkel 
karaktär och i det andra inryms en äldre snickarbod. De båda uthusen ska 
enligt ansökan förbindas med varandra och inredas som gäststuga. 
 
För området gäller inte någon detaljplan. 
 
Tomtplatsen ligger ca 20 meter från Bottensjön, som inom 300 meter från 
stranden omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13 § vilket medför 
att det, enligt samma lags 7 kap 15 §, är förbjudet att uppföra byggnader. 
 
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på 
land och i vatten. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl.   

                               
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Hela fastigheten Kärnebäcken 1:2 är redan tidigare tagen i anspråk som 
tomtplats på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 
 
Fastigheten är avgränsad från området närmast stranden. 
 
Åtgärden bedöms inte negativt påverka vare sig tillgängligheten till 
strandlinjen, djurlivet eller växtligheten. 
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Upplysningar 
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann 
laga kraft. 
 
Frågan om förhandsbesked om bygglov hanteras i ett annat ärende. 
 
Avgift för strandskyddsdispens är 2 220 kr.  
 
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet och måste inom tre veckor från det att de 
registrerat ärendet meddela om man avser göra en sådan överprövning. 
 
Ni uppmanas invänta den tiden innan ansökan om bygglov mm lämnas in. 
 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått 
henne eller honom emot. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att 
man fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell förening 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet. Överklagande 
ställs till länsstyrelsen men ska skickas till bygg- och miljönämnden på adress: 
 
Bygg och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 Karlsborgs kommun 
 
 
Bilaga: Situationsplan   (bilaga 69) 
 
Protokollsutdrag till:  Ann-Louise Wååg 
     Styckjunkaregatan 6 
     546 31 KARLSBORG 
 
     Länsstyrelsen 
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BMN § 115    Dnr B 2010-380 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten 
Ekenäs 1:13 
 
Beslut 
Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från förbudet 
enligt miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett strandskydds-
område. 
 
Särskilt skäl för dispens är att åtgärderna sker inom befintlig tomtplats, som 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
 
Åtgärderna påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtliv på något 
väsentligt sätt. 
 
Den tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av fastigheten Ekenäs 1:13 och 
framgår av bilaga 70. 
 
Ärendebeskrivning 
Rolf Tunheden har 2010-12-01 inkommit med en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av en cirka 30 kvm stor gäststuga på 
fastigheten Ekenäs 1:13. Byggnaden ska placeras i tomtens nordöstra hörn.  
 
För området gäller inte någon detaljplan. 
 
Tomtplatsen ligger cirka 75 meter väster om Bottensjön som inom 300 meter 
från stranden omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13 § vilket 
medför att det, enligt samma lags 7 kap 15 §, är förbjudet att uppföra 
byggnader.  
 
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på 
land och i vatten. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl.   

                               
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Hela fastigheten Ekenäs 1:13 är redan tidigare tagen i anspråk som tomtplats 
på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Åtgärden bedöms inte negativt påverka vare sig tillgängligheten till 
strandlinjen, djurlivet eller växtligheten. 
 
Upplysningar 
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann 
laga kraft. 
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Ansökan om bygglov hanteras i ett annat ärende. Avgift för 
strandskyddsdispens är 2 220 kr.  
 
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet och måste inom tre veckor från det att de 
registrerat ärendet meddela om man avser göra en sådan överprövning.  
 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått 
henne eller honom emot. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att 
man fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell förening 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet. Överklagande 
ställs till länsstyrelsen men ska skickas till bygg- och miljönämnden på adress: 
 
Bygg och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 Karlsborgs kommun 
 
 
Bilaga: Situationsplan   (bilaga 70) 
 
 
Protokollsutdrag till: Rolf Tunheden 
 Sankt Göransgatan 85 
 112 45 Stockholm      
  
 Länsstyrelsen 
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BMN § 116  Dnr L 2006-0233 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, garage och uthus inom 
fastigheten Marnäs 1:12 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden delegerar till stadsarkitekten att besluta om 
förhandsbesked på den aktuella fastigheten under förutsättning att ingenting 
nytt uppkommer under handläggningstiden under handläggningstiden som är 
av avgörande betydelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus, garage och uthus 
på fastigheten Marnäs 1:12 har 2006-06-28 kommit in till bygg- och 
miljönämnden. Platsen för den avsedda bebyggelsen har senare ändrats till 
den som anges i strandskyddsärendet. 
 
För området gäller inte någon detaljplan. Strandskyddsdispens har beviljats av 
bygg- och miljönämnden 2010-10-07.  
 
Den föreslagna tomtplatsen utgörs av cirka 2 400 kvm obruten mark – ett 
skogsområde med både barrskog och lövskog. Marken sluttar svagt åt 
nordväst ner mot sjön Viken.  
 
Tomtplatsen avgränsas i söder av åkermark, i väster av en fastighet bebyggd 
med ett fritidshus, i norr av en skogsväg och i öster av ett skogsområde. 
Utöver fritidshuset i väster finns ytterligare ett bostadshus cirka 40 meter 
sydost om den föreslagna tomtplatsen.  
 
Remiss 
Ärendet har sänts på remiss till berörda grannar, men svarstiden har ännu inte 
gått ut. 
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 

 Ansökan redovisar ett lämpligt sätt att bebygga fastigheten. 
 
 
Protokollsutdrag till:   Peter Hermansson 
 Karl Smeds Väg 8 
 546 73 Forsvik 
 
 
För kännedom till: Gerd Inger Ann-Marie Hermansson 
 Marnäs 4 
 546 93 Undenäs   
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BMN § 117  Dnr L 2010-0169 
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus inom fastigheten 
Skeppshult 1:11 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden delegerar till stadsarkitekten att besluta om 
förhandsbesked på den aktuella fastigheten under förutsättning att ingenting 
nytt uppkommer under handläggningstiden som är av avgörande betydelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten 
Skeppshult 1:11 har 2010-06-10 kommit in till bygg- och miljönämnden. 
För området gäller inte någon detaljplan.  
 
Enligt ansökan ska två tomter à cirka 2 400 kvm avstyckas för respektive 
fritidshus. De föreslagna tomtplatserna ligger cirka en halv kilometer norr om 
Skeppshults by. De båda tomterna kommer enligt ansökan placeras på en höjd 
drygt 200 meter öster om sjön Unden och omfattas därför inte av strandskydd. 
Terrängen sluttar brant västerut ner mot Unden.  
 
Tomtplatserna avgränsas i söder av en befintlig körväg och ett befintligt 
fritidshus. I övriga väderstreck omgärdas tomtplatserna av obruten mark.  
 
Remiss 
Ärendet har sänts på remiss till berörda grannar, men svarstiden har ännu inte 
gått ut. 
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
 De nya tomtplatserna placeras i anslutning till en befintlig bostadstomt.  
Placeringen av tomter och bebyggelse följer det etablerade mönstret i området.  
Ansökan redovisar ett lämpligt sätt att bebygga fastigheten. 
 
 
Protokollsutdrag till:     Julian Scholz 
   Bothestrasse 134 
   691 26 Heidelberg 
  Tyskland 
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BMN § 118  Dnr B 2010-385 
§ 118 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus, gäststuga samt 
brygga på fastigheten Gräshult 2:24. 
 
Beslut 
Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från förbudet 
enligt miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett 
strandskyddsområde. 
 
Särskilt skäl för dispens är att åtgärderna sker inom befintlig tomtplats, som 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
 
Åtgärderna påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtliv på något 
väsentligt sätt. 
 
Villkor för strandskyddsdispens för bryggan är att befintlig brygga med 
tillhörande fundament tas bort.   
 
Den tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av fastigheten Gräshult 2:24 
samt den föreslagna bryggans utbredning i vattnet enligt bilaga 71. 
  
Ärendebeskrivning 
Camilla Danåker har 2010-11-30 inkommit med en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus, gäststuga och brygga på 
fastigheten Gräshult 2:24.  
 
Bostadshuset ska ersätta befintligt bostadshus, som rivs. Gäststugan ska 
ersätta befintlig gäststuga, som rivs. Bryggan ska ersätta befintlig brygga, som 
rivs.  
 
Båda de nya byggnaderna kommer att göras något större än de befintliga. Den 
nya ca 5 meter långa bryggan ska placeras några meter längre söderut på 
tomten än befintlig brygga. 
 
För området gäller inte någon detaljplan. 
 
Tomtplatsen ligger i omedelbar anslutning till Vättern, som inom 300 meter 
från stranden omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13 § vilket 
medför att det, enligt samma lags 7 kap 15 §, är förbjudet att uppföra 
byggnader.  
 
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på 
land och i vatten. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl. 
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Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Hela fastigheten Gräshult 2:24 är redan tidigare tagen i anspråk som tomtplats 
på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Åtgärden bedöms inte negativt påverka vare sig tillgängligheten till 
strandlinjen, djurlivet eller växtligheten. 
 
Upplysningar 
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann 
laga kraft. 
 
Frågan om förhandsbesked hanteras i ett annat ärende. 
 
Avgift för strandskyddsdispens är 4 440 kr.  
 
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet och måste inom tre veckor från det att de 
registrerat ärendet meddela om man avser göra en sådan överprövning.  
 
Anläggande brygga är inte bygglovspliktigt, men kräver att en anmälan om 
vattenverksamhet görs till länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått 
henne eller honom emot. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att 
man fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell förening 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet. Överklagande 
ställs till länsstyrelsen men ska skickas till bygg- och miljönämnden på adress: 
 
Bygg och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 Karlsborgs kommun 
 
 
Bilaga: Situationsplan   (bilaga 71) 
 
Protokollsutdrag till:  Camilla Danåker 
     Poppelgatan 21 
     543 32 TIBRO 
 
     Länsstyrelsen 
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BMN § 119   B 2010-384 
§ 119 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och gäststuga på 
fastigheten Gräshult 2:24. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden delegerar till stadsarkitekten att besluta om 
förhandsbesked på den aktuella fastigheten under förutsättning att ingenting 
nytt uppkommer under handläggningstiden som är av avgörande betydelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och gäststuga på 
fastigheten Gräshult 2:24 har 2010-11-30 kommit in till bygg- och 
miljönämnden. 
 
För området gäller inte någon detaljplan.  
 
Enligt ansökan ska befintligt bostadshus, som är i mycket dåligt skick, samt en 
befintlig gäststuga rivas och ersättas av två nya byggnader.  
 
Båda dessa åtgärder kräver strandskyddsdispens. Ansökan om strandskydds-
dispens är inlämnad och hanteras i ett annat ärende. 
 
Remiss 
Ärendet har sänts på remiss till berörda grannar, men svarstiden har ännu inte 
gått ut. 
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
 Den nya bebyggelsen placeras i huvudsak efter samma princip som den 
tidigare. Området är utsatt för buller från såväl flygplatsen som Kråks skjutfält. 
Den redovisade nya bebyggelsen medför inga utökade boendefunktioner. 
Ansökan redovisar ett lämpligt sätt att bebygga fastigheten. 
 
 
Protokollsutdrag till:  Camilla Danåker 
     Poppelgatan 21 
     543 32 TIBRO 
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BMN § 120 
Meddelanden och delegationsbeslut 
 
Inkommande 
Beslut från länsstyrelsen gällande föreläggande att ta bort byggnad inom 
strandskyddsområde samt naturreservatet Valekleven-Omboöar. 
Dnr I 2010-0001. 
 
Beslut från Länsstyrelsen adresserat till Mattias Bergh och Linda Sjölund-
Bergh, Undenäs, gällande anläggande av våtmarker på fastigheten Grimserud 
3:1. Länsstyrelsen har inget emot planerade våtmarker. Dnr M 2010-294. 
 
Beslut från Länsstyrelsen adresserat till Svevia AB, Växjö, gällande 
övertagande av täkttillstånd på fastigheten Forsvik 5:20. Länsstyrelsen 
beslutar att tillstånd till täkt av berg på fastigheten ska gälla för Svevia AB 
istället för tidigare tillståndshavare Vägverket Produktion Syd. Dnr  
M 2010-349. 
 
Beslut från Länsstyrelsen adresserat till Anders Englund, Karlsborg, gällande 
anmälan om vattenverksamhet för planerad brygga inom fastigheten Svanvik 
3:129. Dnr L 2010-0171. 
 
 Utgående  
Intyg till Pingstförsamlingen angående humanitär hjälpsändning. Dnr 2010-359. 
 
Yttrande till Skaraborgs tingsrätt över fastighetsreglering berörande Granviken 
3:37 och Granviken 3:38. Dnr 2010-316.  
 
Yttrande till Länsstyrelsen över remiss avseende vindkraft Magderud-Hanhult. 
Dnr M 2008-365. 
 
Delegationsbeslut registrerade i ByggR 2010-10-21- 2010-11-28 redovisas  
i bilaga 72. 
 
Delegationsbeslut registrerade i ECOS 2010-10-21- 2010-11-28 redovisas  
i bilaga 73. 
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BMN § 121 
Information 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen informerar om: 
 
Sammanfattning av det som har utförts under mandatperioden. 
 
Skjutmålet Hammaren. 
 
Kråk 8:28 
 
Torp 1:5 
 
Organisationsfrågor 
 
Personal 
 
 
 
 
 
 


