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B N § 83 BYGG.2022.153

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet: TIMMERVIK 1:37

Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Sökande: Holmberg, Christine Johanna

_______________________________________________________________________

Beslut

Byggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked om att den sökta åtgärden kan tillåtas.
Bygglov kan därför påräknas. Nedanstående villkor gäller.

Villkor
Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning, placering och huvudsaklig utformning
enligt ansökan.

Dessutom gäller följande villkor för att bygglov ska kunna ges:

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste lämna avloppstillstånd.

• Fastigheten ska kunna försörjas med vatten.

• Byggnationen ska utformas och anpassas till landskapsbilden och områdets
byggnads-tradition samt natur- och kulturvärdena på platsen, så att en god helhetsverkan
uppnås.

Beslutet fattas med stöd av stöd av 9 kap. 17, 18, 31 och 39 §§ plan- och bygglagen, PBL
(2010:900).

Avgifter enligt fastställd taxa (faktureras separat): Förhandsbesked 9 942 kr

Handlingar som ingår i beslutet:
Situationsplan, 2022-04-19
______________________________________

Upplysningar till sökanden
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Detta framgår av 9 kap. 39 § PBL.

Enskild avloppsanläggning kräver tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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Vid åtgärder som påverkar eller kan påverka den skyddsvärda asken krävs samråd med
länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ansökan
Ansökan avser förhandsbesked. Sökanden planerar nybyggnad av enbostadshus i en våning
med inredd vind.

Förutsättningar

Planförhållanden
Området ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP17 anger inga särskilda rekommen-
dationer för den berörda platsen. Fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten från 2011
anger R6 - område med särskilt värdefull jordbruksmark. Sammanhängande område av
värde för jordbruket och för upplevelsen av det öppna kulturlandskapet. Enstaka nya
bostadshus för generationsväxling inom jordbruket får prövas. Förutom tillbyggnad av
befintliga bostadshus och byggnader för jordbrukets behov bör därutöver inga nya
byggnader tillkomma. Kommunens anvisningar för vatten- och avloppslösningar ska följas.

Planeringsunderlag
Naturvärde: klass 3, Storängsviken, blandskog med ädellövsinslag

Yttranden

Yttranden - remissinstanser
Kretslopp & vatten: fastigheten ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för
vatten och spillvatten. Beslut om förändring av verksamhetsområde för kommunala
vattentjänster tas av kommunfullmäktige.

Lantmäteriet: har inget att erinra mot förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: avstyrker positivt förhandsbesked då området är värdefullt
för bevarandet av den biologiska mångfalden och har påtagligt naturvärde. Platens har
betydelse som del i ett sammanhängande befintligt grönstråk och anspråkstagande för
nybyggnation skulle bidra till fragmentering av landskapet.

Vid planerad in- och utfart finns ett särskilt skyddsvärt träd i form av en ask med
stamomkrets på 345 cm. Ytterligare två askar finns utpekade och asken är en starkt hotad
art. Anmälan om samråd bör göras till länsstyrelsen vid åtgärder som riskerar att skada
särskilt skyddsvärda träd. Grävarbeten eller körning med tunga fordon inom ett avstånd
inom femton gånger stamdiametern behöver anmälas för samråd. Avverkning av särskilt
skyddsvärda träd ska alltid anmälas för samråd.

Yttranden - kända sakägare/andra berörda boende
Berörda sakägare på fastigheterna Gestads-Takan 1:31, Gestads-Takan S:1, Timmervik
1:108, Timmervik 1:43 och Timmervik S:9 har underrättats om ansökan och getts tillfälle
att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Inga synpunkter har framförts
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Kommunicering (synpunkter inför beslut)
Kommunicering har skett enligt 9 kap. 26 § PBL. Sökande yttrat sig och redogjort för
avstånd mellan skyddsvärt träd och planerat bostadshus samt mellan skyddsvärt träd och
planerad infartsväg. Planerad byggnation kommer att ske i en skogsglänta och därmed krävs
ingen avverkning av träd.

Förvaltningens ställningstagande
En lokaliseringsprövning ska bland annat påvisa att det berörda markområdet ur allmän
synpunkt är lämplig för sitt ändamål. Stor vikt vid bedömningen ska läggas på rekommen-
dationerna i gällande översiktsplanering. Enligt "Fördjupad översiktsplan för Dalslands-
kusten", som antogs 2011, utgör landskapet i Timmervik särskilt värdefull jordbruksmark
och enstaka nya bostadshus för generationsväxling inom jordbruket får prövas. Därutöver
bör inga nya bostäder tillkomma enligt den fördjupade översiktsplanen. De botaniskt rika
lövskogsbestånden i Timmervik är särskilt bevarandevärda i området. Föreslagen placering
av bostadshus är i Storängsviken, som består av blandlövskog med ädellövsinslag.

Den berörda platsen ligger inom ett område med påtagligt naturvärde. Skogen i området för
den föreslagna byggnationen består av blandlövskog med ädellövinslag. Flera särskilt
skyddsvärda askar finns i området och även dess så kallade efterföljare (träd som kan växa
till sig och bli framtidens jätteträd). Särskilt skyddsvärda träd har stor betydelse bevarande
av biologisk mångfald och det finns naturvärden som har betydelse på lokal nivå och för
spridning av arter och variation i landskapet. Det har även gjorts flertalet fynd av skydds-
värda fågelarter i området. Löv- och blandskog samt äldre träd utgör viktiga livsmiljöer för
dessa fågelarter. Platsens har även betydelse som del i ett sammanhängande befintligt grön-
stråk och anspråkstagande för nybyggnation skulle bidra till fragmentering av landskapet.

Utifrån rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen och naturvärden på platsen
bedöms det olämpligt med nybyggnation.

Byggnadsnämndens behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
1) Ger förhandsbesked - B. Fröjd (C), T. Christensson (M), B. Dahlberg (S), M. Ekström
(KD)

2) Ger inte förhandsbesked (enligt utsänt förslag)

Beslutsgång
Förslagen ställs emot varandra och ordföranden finner att nämnden beslutar att ge
förhandsbesked enligt förslag 1.

Beslutsunderlag

Situationsplan enligt inkommen ansökan, 2022-04-04
Svar på kommunicering, Sökande, 2022-06-15
Tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2022-06-15
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Bilagor

Bilaga 1: Ritningar som ingår i beslutet
Bilaga 2 Yttranden:

- kretslopp & vatten
- miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 3: Avgift förhandsbesked

Sändlista

Beslutet skickas
Sökande

Meddelande om beslutet per brev:
Sakägare till fastigheterna Gestads-takan 1:31, Gestads-takan S:1, Timmervik 1:108,
Timmervik 1:43 och Timmervik S:9.



i;:i Vänersborgs kommun Remiss 

:w:n-04-1.9 

I (I) 
Diarienummer 
BYGG.2022.153 

Handläggare 
Madeleine Herrman 

Internt 
Kretslopp och vatten 

TIMMERVIK I :37, Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 
Typ av remiss: Svar senast: 

2022-05-13 

Avseende: Anslutning till kommunalt VA 

Fastighet TIM:MERVIK. 1 :37 ligger utanför, men i direkt anslutning till, det kommunala verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten i · I immervik, 

Fastighetsägaren har inkommit med begäran om att kommande avstyckningarna skall få ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, diariefört SBN2022/173. 
Ärendet kommer lyftas på Samhällsbyggnadsnämndens presidie den 5 maj. Beslut om förändring av 
verksamhetsområde för kommunala vattentjänster tas utav kommunfullmäktige. 

Tas beslut utav kommunfullmäktige kommer Kretslopp & Vatten att utföra och förmedla förbindelsepunkter vid 
fustighetsgräns. Anläggningsavgift kommer debiteras enligt den VA-taxa som gäller vid tidpunkten för 
förmedlandet. 

Svar skall vara inlämnat till kommunen senast enligt angivet datum. 

D har inget att erinra mol att bygglov ges för föreslagen åtgärd 

FÄ, framför erinran (kan med fördel skrivas på baksidan av detta yttrande) 

" Or1VA~~-·-····· 

Undaskrill:.~~d1r~ . 

Datum:'ZD.4Y.IJ-20, 

. v-z1-1ztzo11 
Telefon .... )............................ T 

amnförtydligande~.~~ 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Postadress 
462 85 

Bcsöksad ress 
Sundsgatan 29 

Telefon 
0521-72 10 00 

E-post 
byggnad@vanersborg.se 

Hemsida 
www.vanersborg.se 



Yttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-05-11 REMISS.2022.615

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 12 72 miljo@vanersborg.se www.vanersborg.se

Handläggare: Ulrika Husar Byggnadsnämnden
Telefon: 0521-72 12 18

E-post: ulrika.husar@vanersborg.se

Yttrande över ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten TIMMERVIK 1:37 (BYGG.2022.153)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser inga skäl för att tillstyrka ett positivt förhandsbesked.

Detta yttrande har avgetts med stöd av punkt 17.1 i aktuell delegationsordning för Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har fått en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
på fastigheten Timmervik 1:37. Huset avses att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Bedömning

Den aktuella platsen ligger inom ett område som i den fördjupade översiktsplanen för
Dalslandskusten anges som särskilt värdefull jordbruksmark, ett sammanhängande område av
värde för jordbruket och för upplevelsen av det öppna kulturlandskapet (R6 Jordbruk). De
botaniskt rika lövskogsbestånden i Timmervik är särskilt bevarandevärda. Enligt
rekommendationen för området får enstaka nya bostadshus för generationsväxling inom
jordbruket prövas. Förutom tillbyggnad av befintliga bostadshus och byggnader för
jordbrukets behov bör därutöver inga nya byggnader tillkomma. Kommunens anvisningar för
vatten- och avloppslösningar ska följas.

Den aktuella platsen ligger inom ett område med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3)
enligt förslag till naturvårdsplan för Vänersborgs kommun (objekt nr 237) och Länsstyrelsens
lövskogsinventering (objekt nr 54, delområde a). Landskapsbilden består av lövskogstäckta
bäckraviner vid Storängsviken. Bestånden omges huvudsakligen av jordbruksmark. Skogen i
området för föreslagen byggnation består av blandlövskog med ädellövinslag. Flera askar
finns enligt Artportalen dokumenterade i området, varav en är ett särskilt skyddsvärt träd.
Enligt förslaget till naturvårdplan bedöms området ha naturvärden som har betydelse på lokal
nivå och för spridning av arter och variation i landskapet.
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I området för planerad väg, in- och utfart, samt avfallshantering finns i Artportalen ett särskilt
skyddsvärt träd utpekat. Trädet är en ask som utgör ett så kallat jätteträd, med stamomkretsen
345 cm. Ytterligare två askar finns utpekade i området, vilka kan utgöra så kallade
efterföljare, det vill säga träd som om de får växa till sig kan bli framtidens jätteträd. Asken är
en starkt hotad art (kategori EN i rödlistan). De träd som bedöms vara särskilt skyddsvärda
har stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald. Åtgärder som riskerar att påverka
trädet inklusive dess rotsystem bör undvikas. En anmälan om samråd bör göras till
länsstyrelsen vid åtgärder som riskerar att skada ett särskilt skyddsvärt träd. Exempel på
sådana åtgärder är kraftig beskärning av kronan, grävarbeten nära trädet eller körning med
tunga maskiner nära trädet. Grävarbeten eller körning med tunga maskiner som sker på ett
avstånd om minst stammens diameter gånger 15 behöver inte anmälas för samråd.
Avverkning av särskilt skyddsvärda träd ska alltid anmälas för samråd.

Enligt Artportalen finns ett flertal fynd av skyddsvärda fågelarter observerade i området. För
flera av dessa utgör löv- och blandskog och äldre träd viktiga livsmiljöer.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den aktuella platsen är värdefull för bevarandet
av den biologiska mångfalden. Platsen har naturvärden med betydelse som del i ett
sammanhängande befintligt grönstråk och ett ianspråktagande för en nybyggnation skulle
bidra till fragmentering av landskapet. Att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnation på
platsen bedöms som olämpligt.

Upplysningar

Åtgärder, såsom väg/in- och utfart eller andra anläggningar, behöver ta hänsyn till eventuella
generellt biotopskyddade objekt så att dessa inte påverkas.

Avstyckningar behöver ta hänsyn till eventuella generellt biotopskyddade objekt så att dessa
inte påverkas eller att biotopskyddet förfaller. Avstyckningar bör inte heller påverka
strandskyddat område eller den bäckravin i nordost som pekats ut som naturvärde av
Skogsstyrelsen.

För Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ulrika Husar
Kommunekolog
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