Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Plats och tid

2021-10-28
1 (7)

Stadshuset plan 2, sammanträdesrum Carlstensrummet
Torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 09:00-17:00

Beslutande

Charlotta Windeman (M)
Claes Andersson (L)
Mona Haugland (S)
Roberth Österman (M)
William Hult (S)

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ersätter Johanna Salekärr (KD) § 392
Ersätter Kenneth Frii (C) 384-403

Ersättare

Martin Ottosson (UP)
Sekreterare

Karin Ek Thorbjörnsson
Ordförande

Justerande

Ej närvarande

Övriga deltagare

Paragraf § 292 – Omedelbar justering

Charlotta Windeman (M)
Mona Haugland (S)
Kenneth Frii (C)
John Magnusson (SD)
Bengt Ludvig (S)
Mirsad Radoncic § 292
Kristina Franzén § 292
Marit Lorenzen § 292
Fredric Norrå § 292
Jennifer Ivåker § 292

Bygglovenheten
Miljöenheten
Bygglovenheten
Planering och myndighet
Miljöenheten

Bevis/Anslag
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö och Byggnadsnämnden

Datum då anslag
sätts upp

Sammanträdesdatum

2021-10-28

Datum då anslag tas
ner

Förvaringsplats för
protokollet

ADRESS

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv se
www kungalv se

Sammanträdesprotokoll

2021-10-28
2 (7)

Sammanträdesdatum
Sida

Innehållsförteckning

Dotorp 2:10 - Nybyggnad av enbostadshus och prövning av byggsanktion (Dnr MOBN2021/0446) ............ 3

Justeras sign
MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

2021-10-28
4 (7)

Sammanträdesdatum
Sida

vägen så att vägens sträckning ändrats där, nu uppförd byggnad verkar även den ligga på
samfälld mark. Man anser att det ökade trafikflödet medför en betydande olägenhet och att
man vill att tillfartsvägen flyttas bort från sin gårdsplan. Man motsätter sig bygglov för nya
byggnaden så länge inte tillfartsvägens sträckning ändras och anpassas efter de nya
verksamheterna. Se yttrande.
Det har även inkommit två anonyma skrivelser, i och med att de är anonyma går det inte att
bedöma om dessa är berörda sakägare. I den ena skrivelsen framhålls bland annat att befintligt
bostadshus saknar godkänt avlopp, att det i byggnaden bedrivs osteopatisk verksamhet och
vidare att paddock har anlagts på åkermark mindre än 25 m från grannes dörr. Vidare
framhålls krav på avstånd till hästverksamhet vid bygglovansökan samt att man kräver
nyttjandeförbud och återställande av åkermark. Se skrivelse.
I den andra skrivelsen framhålls bl a att ansökan om bygglovet inte uppfyller de kriterier
kommunen har för godkännande av andra bygglovärenden som t ex lucktomt, gräns till andra
fastigheter, odlingsbar mark etc. En bygglovansökan i efterhand bör leda till
rivningsföreläggande eller vite överstigande bostadens försäljningsvärde. Om annat beslut tas
kommer det ses som prejudikat, kommuninvånarna får ta del av det i media. Man emotser ett
rättvist beslut. Se skrivelse.
Sökande har inkommit med synpunkter med anledning av inkomna yttranden, och uppger bl a
att man varit positiv till att granne vill flytta vägen samt erbjudit att betala halva kostnaden för
det, samt att granne i våras önskade skjuta upp vägbygget för att se vad som skulle komma ut
av den anmälan som gjorts. Se skrivelse. Sökande har också inkommit med skrivelse om att
man inget har att invända gällande byggsanktionsavgiften. Se skrivelse.
1. Ansökan om bygglov:
Avståndet till kollektivtrafik bedöms vara inom ett rimligt gångavstånd. Placeringen är något
av en lucka mellan vattenförande dike, jordbruksmark och befintlig gårdsbebyggelse.
Enbostadshuset placeras inom gårdsmiljön och bedöms följa rådande karaktär och
bebyggelsestruktur i området tillräckligt väl. Placeringen nås via befintlig väg. Aktuell åtgärd
ianspråktar inte brukningsvärd åkermark.
Vid bedömning av ärendet anser bygglovenheten att åtgärden uppfyller översiktsplanens
riktlinjer tillräckligt väl, samt uppfyller kriterierna för bygglov i 9 kap. 31 § PBL och i övrigt
uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kapitlet PBL. Platsen ligger inte inom bullerutsatt
område och utredning om omgivningsbuller bedöms därför inte vara nödvändig. Platsen
bedöms därmed vara lämplig för sitt ändamål enligt 2 kap. 6a § PBL.
Grannens synpunkter är förståeliga, men bedöms inte utgöra en sådan betydande olägenhet
som plan- och bygglagen avser. Det finns en befintlig och fungerande tillfartsväg som idag
används till Dotorp 2:10, ett till enbostadshus bedöms inte utgöra sådan ökad trafikmängd
som skulle kunna anses utgöra en betydande olägenhet. Det har inte sökts för
verksamhetsbyggnad utan ett enbostadshus, vilket är det som prövas i ansökan. Om annan
användning än enbostadshus skulle vara fallet, får då eventuellt prövas som ärende om tillsyn.
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