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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Sammanträdesdatum:2008-12-11 Justeringsdatum:2008-12-17

Anslagsdatum:2008-12-17 Anslagets nedtagande:2009-01-08

Bevis om tillkännagivande av justering: ………………………………………

Sammanträdestid: 2008-12-11 kl 09.00-14.35
Ajournering 12.00-13.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (fp), ordf
Lars-Gunnar Friberg (fp)
Hans Nordlund (m)
Torbjörn Stensson (s), vice ordf
Torsten Vikingson (s) §§ 281-286
Peter Ahlberg (s) §§ 256-279
Lars-Erik Johansson (s)
Inge Löfgren (mp)

Tjänstemän:

Se sidan 2

Knut-Dag Grenness (fp) för Christer Hammarqvist
(c)
Gerd Persson (m) för John Berntsson (m)
Jan-Olof Johansson (s) för Torsten Vikingsson (s) §§
256–280 och Peter Ahlberg §§ 281-286
Göran Emanuelsson (s) för Birgitta Granath (s)

Icke tjänstgörande ersättare:

Richard Åkerman (m)
Lena M Hermansson (s)

Paragrafer: 256-286

Sekreterare:
……………………………………………………….
Ola Ingevaldson

Ordförande:
……………………………………………………….
Yngve Larsson

Justerare:
……………………………………………………….
Peter Ahlberg§§ 256 -279 /Torbjörn Stensson §§ 280-286



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-11 2 (52)

JUSTERING Sign:

Övriga deltagare

Johan Bengtsson miljö- och stadsbyggnadschef
Mats Carlsson stadsarkitekt
Märta Grenås planarkitekt
Josefin Kaldo plan- och mätenhetschef
Anders Fransson byråinspektör
Jenny Andersson miljöinspektör
Berit Palmén miljöinspektör
Karin Lindstedt lantmätare
Ulrika M Lundgren assistent
Ola Ingevaldson nämndsekreterare



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-11 3 (52)

JUSTERING Sign:

§ 256

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Fastställer dagordning för sammanträdet enligt utskickad handling kompletterad med ärenden
2.5, 7.4 och 8.7.
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§ 257

MÖTESTID 2009 – MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Nämnden fastställde 2008-11-06 § 234 sammanträdeskalender för 2009 och återremitterade
frågan om mötestiden.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Fastställer starttiden för nämndens sammanträden 2009 till 09.15.
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§ 258

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

Sammanställning oktober och november 2008 av inkomna bygglovansökningar och utgående
beslut samt sammanställning av ”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut.

Sammanställning miljöärenden oktober och november 2008.

Bilaga: Sammanställning
________

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
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§ 259

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL 2009

Diarienummer: 08/095

Förvaltningschefen presenterar förslag till miljö- och byggnadsnämndens mål 2009.
Kommunen har sex stycken övergripande målområden som nämnden ska bidra till att
uppfylla. De av nämnden antagna målen är nämndens bidrag för att nå de
kommunövergripande målen.

Bilaga: Förslag till mål 2009
________

Yrkanden

Knut-Dag Grenness (fp): ändring, att det mätbara tidsatta målet för Bra bemötande under det
övergripande målet God kommunal service ändras från 80% till 100%.

Yngve Larsson (fp): att enligt förvaltningschefens förslag uppdra åt förvaltningen att utarbeta
förslag till lokala miljömål.

Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag till mål för miljö- och byggandsnämnden 2009.

Proposition på Knut Dag Grenness ändringsyrkande, att det mätbara tidsatta målet för Bra
bemötande under det övergripande målet God kommunal service ändras från 80% till 100%.

Proposition på Yngve Larssons tilläggsyrkande, att uppdra åt förvaltningen att utarbeta
förslag till lokala miljömål.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 259

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till mål för miljö- och
byggandsnämnden 2009 och finner, att miljö- och byggnadsnämnden beslutar bifalla
förslaget.

Ordföranden ställer proposition på Knut Dag Grenness ändringsyrkande, att det mätbara
tidsatta målet för Bra bemötande under det övergripande målet God kommunal service ändras
från 80% till 100% och finner, att miljö- och byggnadsnämnden beslutar bifalla
ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Larssons tilläggsyrkande, att uppdra åt
förvaltningen att utarbeta förslag till lokala miljömål och finner, att miljö- och
byggnadsnämnden beslutar bifalla tilläggsyrkandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna mål för miljö- och byggandsnämnden 2009 med ändring, att det mätbara tidsatta
målet för Bra bemötande under det övergripande målet God kommunal service ändras från
80% till 100%.

Uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till lokala miljömål.
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§ 260

VERKSAMHETSPLANERING OCH BEHOVSUTREDNING/TILLSYNSPLAN FÖR
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2009

Förvaltningschefen presenterar ett förslag till verksamhetsplanering för miljö- och
byggnadsnämnden och dess förvaltning för 2009. Den behovsutredning och tillsynsplan som
krävs enligt ”Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken” bifogas verksamhets-
planeringen som en bilaga.’

Bilaga: Verksamhetsplanering 2009
Behovsutredning/Tillsynsplan 2009 enligt Miljöbalken

________

Yrkanden

Inge Löfgren (mp): att nämnden skall äska medel och arbeta för ytterligare en tjänst inom
livsmedelsinspektionen.

Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag till verksamhetsplanering 2009.

Proposition på Inge Löfgrens yrkande att nämnden skall äska medel och arbeta för ytterligare
en tjänst inom livsmedelsinspektionen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till verksamhetsplanering 2009 och
finner, att miljö- och byggnadsnämnden beslutar bifalla förslaget.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkande att nämnden skall äska medel och
arbeta för ytterligare en tjänst inom livsmedelsinspektionen och finner, att miljö- och
byggnadsnämnden beslutar avslå yrkandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att fastställa verksamhetsplanering för miljö- och byggnadsnämnden och
dess förvaltning för 2009 i enlighet med upprättat förslag.
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§ 261

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN – MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-12 § 79 om ändringar i Reglementet ”Gemensamma
bestämmelser för Lysekils kommuns styrelser och nämnder”
Ändringen i reglementet bestod bl.a. att med stöd av kommunallagen 6 kap 19a § medge
kommunstyrelsen samt övriga styrelser och nämnder rätt att själva besluta om att deras
sammanträden skall vara offentliga.

I Reglementet ”Gemensamma bestämmelser” 15a § om Offentliga sammanträden framgår att
nämnd får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga.

Nämndens sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt sekretesslagen (1980:100)
________

Yrkanden

Inge Löfgren (mp), Torbjörn Stensson (s) och Lars-Gunnar Friberg (fp): att miljö- och
byggnadsnämndens sammanträden skall vara offentliga fr.o.m. 2009-01-01.

Hans Nordlund (m) och Gerd Persson (m): att miljö- och byggnadsnämnden skall genomföra
ett offentligt sammanträde våren 2009 och ett hösten 2009.

Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens m.fl. yrkande mot Hans Nordlunds m.fl. yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens m.fl. yrkande mot Hans Nordlunds m.fl.
yrkande och finner, att nämnden beslutar bifalla Inge Löfgrens m.fl. yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden skall vara offentliga fr.o.m. 2009-01-01.
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§ 262

ANMÄLAN OM KONTAKTPERSON FÖR ENERGIDEKLARATIONSREGISTER

Boverket begär att få en kontaktperson hos kommunen för Boverkets energideklarations-
register.

Enligt 17§, punkt 1, i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader får
Boverket medge direktåtkomst till Boverkets energideklarationsregister för bl.a. den eller de
kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet om det
sker för det ändamål som anges i 18§, punkt 4, lagen (2006:985) om energideklarationer för
byggnader.

Det ändamål som avses är kommunens tillsynsroll enligt 24§ i lagen.

Kontaktpersonen får en administrationsroll och kan i sin tur ge behörighet till andra personer
inom kommunens förvaltning för att få ”tittarbehörighet” till energideklarationsregistret.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden utser byggnadsinspektör Andreas Bäckström, miljö- & stadsbyggnads-
förvaltningen, till kontaktperson för energideklarationsregister.
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§ 263

UPPHÄVANDE AV FASTIGHETSPLAN (TOMTINDELNING) FÖR SJÖBOL X:X
M.FL. LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: 03/088/217

Ett förslag till upphävande av fastighetsplan (tomtindelning) för Sjöbol X:X m.fl. har
upprättats av lantmäteriet. Förslaget har varit utsänt för samråd under tiden 24 januari 2004
till 1 mars 2004. Därefter har förslaget av misstag inte förts upp till nämnden för beslut om
antagande.

Yttranden som kommit in under samrådstiden finns sammanfattade i särskilt utlåtande.

Bilagor: Särskilt utlåtande, karta, beskrivning, fastighetsförteckning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar enligt 6 kap 13 och 14 §§ plan- och bygglagen, att anta förslaget till
upphävande av fastighetsplan (tomtindelning) för Sjöbol X:X m.fl. Lysekils kommun,
upprättat 2003-10-20.
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§ 264

DETALJPLAN FÖR MATSAL PÅ GULLMARSSTRAND
SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X M. FL., FISKEBÄCKSKIL, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: 08/030/214

Ett förslag till detaljplan för matsal på Gullmarsstrand Skaftö-Fiskebäck X:X m.fl.,
Fiskebäckskil, Lysekil, upprättad 2008-10-16 har varit utsänd för underrättelse under tiden 6
november t.o.m. 24 november 2008.

Yttranden som kommit in under underrättelsetiden finns sammanfattade och kommenterade i
bilagt särskilt utlåtande.

Bilagor: Särskilt utlåtande, samrådsredogörelse, plankarta,
illustrationskarta

________

Yrkanden

Torbjörn Stensson (s), Lars-Gunnar Friberg (fp) och Gerd Persson (m): bifall till förslaget till
detaljplan.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen, att anta detaljplanen för matsal på
Gullmarsstrand Skaftö-Fiskebäck X:X m.fl., Fiskebäckskil, Lysekils kommun, upprättad
2008-10-16.
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§ 265

ANMÄLAN DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

- 6 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 7 beslut rörande livsmedelshantering
- 4 beslut rörande renhållning
- 7 beslut rörande bergvärmepumpar

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
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§ 266

INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPP

Byråinspektör Anders Fransson och miljöinspektör Jenny Andersson informerar om enskilda
avlopp och gällande regelverk.
______

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
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§ 267

STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION
PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 08/1604
Ankomstdatum: 2008-07-09
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

NN har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilagor: Tjänsteskrivelse samt karta
________

Yrkanden

Inge Löfgren (mp): att återremittera ärendet för att sökanden skall precisera särskilda skäl för
strandskyddsdispensen.

Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.

Om nämnden beslutar avgöra ärendet idag, proposition på förvaltningens förslag att medge
strandskyddsdispens.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra ärendet
idag och finner, att nämnden beslutar avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

forts.
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forts. § 267

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för återremiss.

Nej-röst för att avgöra ärendet idag.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej
Yngve Larsson Fp X
Lars-Gunnar Friberg Fp X
Hans Nordlund M X
Gerd Persson M X
Knut-Dag Grenness Fp X
Torbjörn Stensson S X
Jan-Olof Johansson S X
Peter Ahlberg S X
Lars-Erik Johansson S X
Göran Emanuelsson S X
Inge Löfgren Mp X
Summa 3 8

Omröstningsresultat

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med 3 ja-röster och 8 nej-röster att avgöra ärendet
idag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att medge strandskyddsdispens och
finner, att nämnden beslutar bifalla förslaget.

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-11 17 (52)

JUSTERING Sign:

forts. § 267

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 §
första stycket samt 7 kap. 31 § miljöbalken (MB) och länsstyrelsens delegationsbeslut 1999-
06-18, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av transformatorstation på
fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun.
Endast den mark som upptas av byggnaden och som redovisas i ansökningshandlingarna får
tas i anspråk för ändamålet.

Skäl för nämndens beslut
Nämnden bedömer att åtgärden i detta fall avser en byggnad som inte har någon hemfridszon
och att varken friluftslivet och tillgängligheten för allmänheten eller livsvillkoren för växt-
och djurlivet påverkas av att dispens för nybyggnad av transformatorstation meddelas.
Nämnden anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Nämnden bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 3 och 4 kap MB allmänt
utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten.

Övriga upplysningar
Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.
Naturvårdsverket har rätt att överklaga ett beslut inom tre veckor från det verket fått del av
beslutet.

Hur man överklagar
Ett beslut angående strandskyddsdispens kan överklagas hos länsstyrelsen.
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§ 268

STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV PUMPSTATION PÅ
FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 08/1597
Ankomstdatum: 2008-11-14
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

NN har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av
pumpstation för kommunalt avlopp på fastigheten Fossa X:X, Skaftö. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilagor: Tjänsteskrivelse samt karta
________

Yrkanden

Inge Löfgren (mp): att återremittera ärendet för att sökanden skall precisera särskilda skäl för
strandskyddsdispensen.

Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.

Om nämnden beslutar avgöra ärendet idag, proposition på förvaltningens förslag att medge
strandskyddsdispens.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra ärendet
idag och finner, att nämnden beslutar avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att medge strandskyddsdispens och
finner, att nämnden beslutar bifalla förslaget.

forts.
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forts. § 268

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 §
första stycket samt 7 kap. 31 § miljöbalken (MB) och länsstyrelsens delegationsbeslut 1999-
06-18, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av en pumpstation för
kommunalt avlopp på fastigheten Fossa X:X, Skaftö.
Endast den mark som upptas av själva pumpstationen med tillhörande elskåp och som
redovisas i ansökningshandlingarna får tas i anspråk för ändamålet.

Skäl för nämndens beslut
Nämnden bedömer att åtgärden i detta fall avser en anordning som inte har någon
hemfridszon och att varken friluftslivet och tillgängligheten för allmänheten eller livsvillkoren
för växt- och djurlivet påverkas av att dispens meddelas för nybyggnad av den planerade
pumpstationen. Nämnden anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Nämnden bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 3 och 4 kap MB allmänt
utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten.

Övriga upplysningar
Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.
Naturvårdsverket har rätt att överklaga ett beslut inom tre veckor från det verket fått del av
beslutet.

Hur man överklagar
Ett beslut angående strandskyddsdispens kan överklagas hos länsstyrelsen.
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§ 269

STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ
FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 08/1366
Ankomstdatum: 2008-09-25
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

NN har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av
ett fritidshus på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. Detta hus ska ersätta ett befintligt hus på
samma tomt men inte på exakt samma del av tomten. Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för djur- och växtlivet.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilagor: Tjänsteskrivelse samt karta
________

Yrkanden

Inge Löfgren (mp): att återremittera ärendet för att sökanden skall precisera särskilda skäl för
strandskyddsdispensen.

Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.

Om nämnden beslutar avgöra ärendet idag, proposition på förvaltningens förslag att medge
strandskyddsdispens.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra ärendet
idag och finner, att nämnden beslutar avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att medge strandskyddsdispens och
finner, att nämnden beslutar bifalla förslaget.

forts.
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forts. § 269

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 §
första stycket samt 7 kap. 31 § miljöbalken (MB) och länsstyrelsens delegationsbeslut 1999-
06-18, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av sommarhus på fastigheten
Lyse-Fiskebäck X:X.
Strandskyddsdispensen gäller hela fastigheten.

Skäl för nämndens beslut
Nämnden bedömer att hela tomten redan idag utgör hemfridszon och att varken friluftslivet
och tillgängligheten för allmänheten eller livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att
dispens meddelas för nybyggnad av det planerade sommarhuset. Nämnden anser därmed att
särskilda skäl finns för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Nämnden bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 3 och 4 kap MB allmänt
utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten.

Övriga upplysningar
Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.
Naturvårdsverket har rätt att överklaga ett beslut inom tre veckor från det verket fått del av
beslutet.

Hur man överklagar
Ett beslut angående strandskyddsdispens kan överklagas hos länsstyrelsen.
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§ 270

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
STRANDSKYDDSDISPENS FÖR MUSSELODLINGAR VID TRÄLEBERGS KILE I
LYSEKILS KOMMUN

Länsstyrelsen har i beslut 2008-11-04 medgett NN dispens från strandskydds-bestämmelserna
för att bedriva musselodling inom tre områden i Trälebergs kile.

Dispensen från strandskyddsbestämmelserna gäller till och med den 31 december år 2013.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
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§ 271

ANMÄLES JUSTITIEOMBUDSMANNENS BESLUT –
ANMÄLAN MOT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN I LYSEKILS KOMMUN
ANGÅENDE HANDLÄGGNINGEN AV EN FRÅGA OM AVGIFT FÖR
SOPHÄMTNING

Diarienummer: 06/0930-452

I en anmälan, som kom in till JO 2007-05-21, klagade NN på miljö- och byggnadsnämnden i
Lysekils kommun med anledning av att kommunen hade vägrat att lämna besvärshänvisning i
ett ärende om avgift för sophämtning.

Justitieombudsmannen har i beslut 2008-11-03 bedömt följande:

”I 19-26 §§ i renhållningsordningen för Lysekils kommun finns regler om undantag från
renhållningsordningens bestämmelser. I 19 § anges att ansökningar om undantag prövas av
nämnden och att ansökan skall vara skriftlig.

Av utredningen framgår att NN i skrivelser till kommunen invänt mot att debiteras
sophämtningsavgift. Han har vid upprepade tillfällen skriftligen gett uttryck för att han inte
anser sig ha behov av sophämtning från fastigheten. Han har vid i vart fall tre tillfällen begärt
upplysningar om hur han kan överklaga kommunens beslut. NN har förvisso inte uttryckligen
ansökt om dispens, men hans skrivelser måste i vart fall förstås så att han anser att han ska
medges undantag från skyldigheten att betala avgift enligt renhållningstaxan. Nämnden borde
därför ha meddelat ett beslut utifrån de uppgifter som NN lämnade. Nämnden kan inte undgå
kritik för att det inte gjordes.

JO kan inte ändra eller upphäva myndigheters beslut. Granskningen är heller inte avsedd att
föregripa eller ersätta den prövning som kan eller har kunnat ske i ordinarie ordning.
Granskningen här har därför inte omfattat frågan om NN:s skyldighet att erlägga avgift eller
möjlighet att få dispens från bestämmelserna om sophämtning.”
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att nämnden efter den 1 januari 2008 inte längre har
ansvaret för renhållningsverksamheten, utan att detta har överförts till RAMBO AB.
Nämnden prövar dock undantag från renhållningsordningen.

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att överlägga
med RAMBO AB om ärendets fortsatta handläggning.
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§ 272

LÄNSRÄTTENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR
TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FAST. SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X

MBN diarienummer: 08/0700
Länsrättens målnr: 7618-08

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-08-28 § 173 att avslå ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. Nämndens beslut
överklagades av sökanden till länsstyrelsen som 2008-10-07 avslog överklagandet.

Sökanden har överklagat länsstyrelsens beslut vidare till länsrätten, som med underrättelse
begär yttrande från miljö- och byggnadsnämnden.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse
________

Yrkanden

Torbjörn Stensson (s), Hans Nordlund (m) och Peter Ahlberg (s): att anta stadsarkitektens
tjänsteskrivelse som nämndens yttrande till länsrätten.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att anta stadsarkitektens tjänsteskrivelse som nämndens yttrande till
länsrätten.
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§ 273

BEDÖMNING AV VIDTAGNA ÅTGÄRDER EFTER NÄMNDENS BESLUT
GÄLLANDE OLOVLIGT UTFÖRD TILLBYGGNAD AV GÄSTSTUGA PÅ
FASTIGHETEN FLAT X:X

Diarienummer: 07/B0012
Fastighetsadress:
Fastighetsägare: NN
Adress:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-03-15 § 75 att avslå ansökan om bygglov i
efterhand för tillbyggnad av gäststuga på fastigheten Flat X:X. I beslutet ingick även ett
föreläggande att återställa byggnaden till ursprungligt utseende. Byggnadens ägare begärde
och fick viss förlängd tid för åtgärderna.

Vid kontroll på platsen befanns att de vidtagna åtgärderna inte kunde anses vara tillräckliga,
varför nämnden 2008-08-28 § 188 beslutade att vid vite förelägga fastighetsägarna att ha
utfört ändringsåtgärder senast 2008-12-31.

En ny kontrollbesiktning vidtogs på platsen 2008-10-30, varvid det befanns att ytterligare
åtgärder vidtagits vilka kan anses ha uppfyllt kraven i föreläggandet.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteyttrande
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden upphäver tidigare beslutade föreläggande och att anteckningen i fastighetsboken
skall strykas.
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§ 274

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM
BYGGLOV FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ EVENSÅS X:X

Diarienummer: 07/B0105
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Klagande: NN

Anmäles länsstyrelsens beslut 2008-11-27 att bifalla överklagande från NN och NN över
miljö- och byggnadsnämndens beslut 2007-06-19 § 155, att bevilja bygglov för till- och
påbyggnad av fritidshus på fastigheten Evensås X:X.
Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet för ny
handläggning.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antecknar länsstyrelsens beslut i protokollet.
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§ 275

ANMÄLES KAMMARÄTTENS BESLUT ATT INTE LÄMNA PRÖVNINGS-
TILLSTÅND AVSEENDE ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT
ATT UPPHÄVA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT PÅ
FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X

Diarienummer: 05/B436
Fastighetsadress:
Sökande/Klagande: NN

Stadsarkitekten beslutade 2005-12-16 om bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten
Vägeröd X:X. Grannen Vägeröd X:X, NN, överklagade beslutet till länsstyrelsen som i beslut
2006-12-13 upphävde bygglovet p g a att NN inte fått yttra sig i ärendet före beslutet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-02-15 § 47 om bygglov. Beslutet överklagades
till länsstyrelsen av grannen Vägeröd X:X, NN. Länsstyrelsen bifaller överklagandet och
upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut.

Sökanden NN överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten som i dom 2008-07-07 avslår
överklagandet.

Länsrättens dom har överklagats till kammarrätten i Göteborg som i beslut 2008-10-08
meddelar att prövningstillstånd inte lämnas.

Kammarrättens beslut är överklagat till Regeringsrätten 2008-11-26.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar anteckna kammarrättens beslut i protokollet.
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§ 276

ANMÄLAN AV DELEGERADE BESLUT – STADSBYGGNADSÄRENDEN

Bygglovenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

- 22 bygglov beviljats
- 25 beslut om kontrollplan

under tiden 21 oktober – 30 november 2008

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
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§ 277

ANSÖKAN I EFTERHAND FÖR ÄNDRING AV BEFINTLIGT BYGGLOV FÖR
PÅBYGGNAD MED TAKKUPA SAMT UPPFÖRANDE AV BALKONG
PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X

Diarienummer: 08/0671
Ankomstdatum: 2008-05-08
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan i efterhand för ändring av befintligt bygglov för påbyggnad med
takkupa samt uppförande av balkong på fastigheten Slätten X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1953-02-06.

Stadsarkitekten lämnade 2008-03-17 bygglov för påbyggnad med en takkupa mot söder samt
uppförande av en balkong vid denna. Åtgärden var en mindre avvikelse från planens
bestämmelser om byggnadshöjd med 0,5 meter. Berörda grannar Slätten X:X, X:X, X:X och
X:X lämnade medgivande till åtgärden.

När byggnationen kommit igång befanns att byggherren avvikit från ritningarna i form av
fönster på takkupans sidor, att balkongens djup blivit 2,4 meter mot 1,5 meter i bygglovet
samt att den placerats på stolpar istället för att bäras av konsoler. Det påpekades för
byggherren att förändringar av detta slag inte kan utföras utan ändring av bygglovet.

Nya ritningar samt en ansökan om ändring av bygglovet inkom. Ändringarna innebär inga
förändringar i förhållande till detaljplanens bestämmelser.

Berörda grannar Slätten X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan
om ändringar. Yttranden har inkommit från Slätten X:X och X:X i vilka man motsätter sig
ändring av bygglovet. Sökanden/byggherren har efter att ha tagit del av dessa yttranden
inkommit med en svarsskrivelse.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 § skall en byggnadsavgift på 4 gånger den normala
bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. Om
överträdelsen är ringa kan byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.
Om rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) skett innan frågan om påföljd
eller ingripande tagits upp på nämndens sammanträde skall inte byggnadsavgift tas ut.

forts.
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Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 14 och 17 §§ får byggnadsnämnden förelägga en ägare till
den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse.
Föreläggandet får förenas med ett vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte
följs, kan komma att utföras genom byggnadsnämnden försorg på den försumliges bekostnad.
I det sistnämnda fallet skall handräckning begäras av Kronofogdemyndigheten.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1. Ansökan avslås med stöd av 3 kap. 2 § plan- och bygglagen (åtgärd som innebär en
betydande olägenhet för omgivningen).
Beslutet motiveras med att de föreslagna ändringarna går utöver vad grannarna har
accepterat och kan acceptera som rimlig påverkan på deras utsikt och övriga befintliga
fastighetsförhållanden.

2. Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, ägarna till
fastigheten Slätten X:X, NN och NN, båda på -, att senast tre (3) månader efter att detta
beslut vunnit laga kraft ha åtgärdat de utförda byggnadsåtgärderna på fastigheten Slätten
X:X så att de överensstämmer med bygglov beviljat 2008-03-17.

3. Byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen efterges då nämnden beslutat om
föreläggande med krav på ombyggnadsåtgärder.

4. Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
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§ 278

ANSÖKAN OM PERMANENT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV
FÖRRÅDSBYGGNAD (LADA) TILL HANDELSÄNDAMÅL PÅ FASTIGHETEN
EVENSÅS X:X

Diarienummer: 08/0951
Ankomstdatum: 2008-06-17
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning av förrådsbyggnad (lada) till
handelsändamål på fastigheten Evensås X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, intill allmän väg 785.
Verksamheten är befintlig sedan 1999 enligt nedanstående lista.

Tidsbegränsat bygglov för denna verksamhet har meddelats av:
Byggnadsnämnden 1999-10-14 § 194 för perioden 2000-01-01 – 2000-12-31.
Byggnadsnämnden 2000-10-12 § 188 för tiden 1/6 - 31/8 under åren 2001 – 2003.
Stadsarkitekten 2003-08-18 för perioden 2003-09-01 – 2005-08-31.
Byggnadsnämnden 2005-01-20 § 10 för tiden 1/6 - 31/8 under åren 2005 – 2008.
Miljö- och byggnadsnämnden 2008-02-28 § 61 för tiden 1/6 - 31/8 under åren 2008 – 2011.

Remiss är skickad till vägverket från vilket inkommit ett yttrande med tillstyrkande av
bygglov med villkor. Villkoren rör placering av infartshinder, utrymme för befintlig
busshållplats, skyltning etc. Vägverket har haft samråd med sökanden på platsen.

Räddningstjänsten har tidigare lämnat yttrande rörande den tidsbegränsade verksamheten, och
har meddelat att de i detta yttrande uppställda villkoren gäller även fortsättningsvis. Villkoren
rör utrymningsvägars antal och skyltning, samt att handbrandsläckare skall finnas och att
dessa inte får blockeras.
Miljöenheten har lämnat tillstånd till anläggande av enskild avloppsanläggning till
byggnaden.

Berörda grannar Evensås X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
________

forts.
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Yrkanden

Torbjörn Stensson (s) och Knut-Dag Grenness (fp): att sökanden beviljas permanent bygglov.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
Beslutet motiveras med att den aktuella verksamheten fungerat på platsen under
sommarsäsongen i ett antal år utan påtaglig omgivningspåverkan eller störningar.
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§ 279

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD SAMT LYFTNING AV
FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 08/0543
Ankomstdatum: 2008-04-09
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för till- och påbyggnad samt lyftning av fritidshus på
fastigheten Lönndal X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1987-10-12.

Bakgrunden till åtgärderna är att byggnaden ligger så lågt och tätt intill berget under huset att
bottenstockar och träfasad under åren skadats av det vatten som rinner på berghällarna. I
samband med en renovering önskar fastighetsägaren lyfta huset och göra en ny betongplatta
som är 0,1 meter högra än den befintliga för att undvika framtida skador av samma slag.
Eftersom detta arbete kräver en stor arbetsinsats vill man också samtidigt lyfta befintligt tak
så att den övre våningen får 0,2 meter mer i höjd samt tilläggsisolera 0,15 meter. Total
höjning av yttertakets nivå blir således 0,45 meter.
I projektet ingår även en tillbyggnad, samt två taklättor i ”Grundsundsstil” för att göra den
övre våningen mer användbar.
Tillbyggnaden följer detaljplanens bestämmelser rörande storlek samt placering i förhållande
till tomtgräns.

Detaljplanen för Grundsund innehåller bl.a. följande bestämmelse:
”På tomt som omfattar med Bq betecknat område får ny byggnad inte uppföras. Befintlig
byggnad som förstörts av våda (brand eller dyl.) får dock ersättas med en likartad.”
Detta innebär att den aktuella byggnaden inte kan rivas och att alla renoveringsarbeten måste
göras medan huset står kvar. Tillfällig lyftning för att kunna utföra arbeten med en ny
grundplatta har accepterats i liknande sammanhang.

Yttranden från Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X och X:X inkom i ett tidigare skede gällande
ritningar utan höjdmåttsättning.
Berörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att
yttra sig över ansökan. Yttranden har nu inkommit från Lönndal X:X, X:X och X:X vilka i
olika grad är negativa till föreslagna höjningar, till- och påbyggnader samt fönsterändringar.
________

forts.
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Yrkanden

Lars-Gunnar Friberg (fp): bifall till bygglovsansökan i den del som gäller att lyfta huset 0,1
meter samt gjutning av ny betongplatta, i övrigt avslag på ansökan.

Peter Ahlberg (s), Inge Löfgren (mp) och Knut-Dag Grenness (fp): bifall till Lars-Gunnar
Fribergs yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1. Bygglov beviljas i den del av ansökan som avser åtgärder för att lyfta huset 0,1 meter
och gjutning av en ny bottenplatta, samt till detta arbete hörande tillfälliga lyftningar
och/eller eventuell tillfällig flyttning av byggnaden.

2. Ansökan avslås i den del som avser tillbyggnad och höjning samt påbyggnad med
taklättor och övriga utvändiga ändringar, med stöd av 8 kap. 11 § första stycket plan-
och bygglagen (åtgärd som strider mot utformningskraven i 3 kap. 10 och 12 §§).
Beslutet motiveras med att de föreslagna åtgärderna som helhet inte kan anses uppfylla
kraven i 3 kap. 10 § plan- och bygglagen (ändringar av en byggnad skall utföras
varsamt), samt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (byggnader som ingår i ett
bebyggelseområde av kulturhistorisk karaktär får inte förvanskas), samt mot
detaljplanens 9 § 1 mom. (q-märkt byggnads yttre form och allmänna karaktär får inte
förvanskas).
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§ 280

FRÅGA OM RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ANSÖKNINGAR OM
BYGGLOV FÖR FÖRRÅD (SJÖBODAR) I GRUNDSUND, PÅ FASTIGHETEN
LÖNNDAL X:X, SÖDER OM KYRKAN

Diarienummer: 06/B0350, 06/B0102, 07/0915, 07/0914, 07/0913, 07/0917, 07/0918
Fastighetsadress:
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har inkommit sju ansökningar om bygglov för
förråd (sjöbodar) på området mellan f.d. Royson Marin och badplatsen i Grundsund,
fastigheten Lönndal X:X ägd av Lysekils kommun. Då området inte är detaljplanelagt, och
även annat regelverk saknas, har ansökningarna blivit liggande. Fråga har nu ställts av en av
de sökande om det finns möjlighet att finna ett sätt att hantera ärendena.

Ansökningarna är:

- Bryggarrende X.X: NN, byggnadsmått 2 x 5,5 meter, med suterrängvåning för att klara
anslutning till det branta berget samt med invändig trappa.

- Bryggarrende X:X: NN, byggnadsmått 2,5 x 4,5 meter, med suterrängvåning för att
klara anslutning till det branta berget samt med invändig trappa.

- Bryggarrende X:X, NN, byggnadsmått 3 x 4 meter.

- Bryggarrende X:X, NN, byggnadsmått 2,5 x 4 meter.

- Bryggarrende X:X, NN, byggnadsmått 2,5 x 4 meter.

- Bryggarrende X:X: NN, byggnadsmått 3 x 4 meter.

- Bryggarrende X:X: NN, byggnadsmått 3 x 4 meter.

Byggnadsarean i ansökningarna är mellan 10 och 12 m2.

Lysekils kommunfullmäktige har i början på 2008 antagit en sjöbodspolicy, och med
utgångspunkt från denna kan finnas möjlighet att hantera bygglov för sjöbodar utan
detaljplanläggning. Ett detaljplanearbete bör omfatta mer än bara några få sjöbodar för enskilt
bruk, och planenheten har redan många viktiga planprojekt som väntar på resurser för att
komma till utförande.

Exempel på villkor som kan ställas i samband med bygglovhantering av förråd (sjöbodar) på
kommunal mark är:

 Förråden får inte användas för någon form av bostadsändamål eller bostadskomple-
ment eller förberedas för sådant ändamål.

 Förråden skall vara oisolerade och får inte innehålla installationer för vatten och
avlopp. Elinstallation kan godtas.
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 Förråden skall utföras med stående locklistpanel målad faluröd samt med tak av papp
(svart) eller takpannor (röda) alternativt bandtäckning av slätplåt (röd eller grafitgrå).

 Väggöppningar för fönster får sammanlagt inte överstiga 5% av total väggyta, samt
inte på någon enskild fasad vara mer än 10% av denna väggyta. Den täta dörren får
inte ha en glasad dörr innanför.

 Arkitektonisk bedömning baserad på 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (god arkitektur
samt anpassning till omgivningen) kommer att göras av varje objekt, och området
kommer i samband med detta att betraktas som del av en kulturhistoriskt värdefull
miljö.

För samtliga eventuellt tillkommande sjöbodar i detta område gäller att ett arrendeavtal måste
tecknas med Lysekils kommun för förråds-/sjöbodsändamål innan byggnadsarbeten får
påbörjas. I arrendeavtalet kan valda delar av ovanstående regler skrivas in, samt att
överträdelser av dessa medför uppsägning av arrendet.
________

Yrkanden

Hans Nordlund (m) och Torbjörn Stensson(s): att handläggning av ansökningar om bygglov
inom bryggarrendegrupp X:X t.o.m. X:X i Grundsund kan ske utan att detaljplan för området
behöver upprättas. För att bygglov skall kunna beviljas skall de fem villkor som uppräknats i
detta ärendes beskrivningstext följas, samt avtal om sjöbodsarrende tecknats med kommunen.

Inge Löfgren (mp) och Lars-Gunnar Friberg (fp): bifall till Hans Nordlunds m.fl. yrkande med
tillägg, att sjöbodens byggnadsyta får uppgå till max 15 m2, att nockhöjden begränsas samt att
punkt 1 i sjöbodspolicyn skall gälla.

Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Hans Nordlunds m.fl. yrkande mot Inge Löfgrens m.fl. yrkande.
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Hans Nordlunds m.fl. yrkande mot Inge Löfgrens m.fl.
yrkande och finner, att nämnden beslutar bifalla Hans Nordlunds m.fl. yrkande.

Omröstning begärs

Nämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Hans Nordlunds m.fl. yrkande.

Nej-röst för bifall till Inge Löfgrens m.fl. yrkande.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej
Yngve Larsson Fp X
Lars-Gunnar Friberg Fp X
Hans Nordlund M X
Gerd Persson M X
Knut-Dag Grenness Fp X
Torbjörn Stensson S X
Jan-Olof Johansson S X
Peter Ahlberg S - -
Lars-Erik Johansson S X
Göran Emanuelsson S X
Inge Löfgren Mp X
Summa 7 3

Omröstningsresultat

Nämnden beslutar med 7 ja-röster och 3 nej-röster att bifalla Hans Nordlunds m.fl. yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att handläggning av ansökningar om bygglov inom
bryggarrendegrupp X:X t.o.m. X:X i Grundsund kan ske utan att detaljplan för området
behöver upprättas.

För att bygglov skall kunna beviljas skall de fem villkor som uppräknats i detta ärendes
beskrivningstext följas, samt avtal om sjöbodsarrende tecknats med kommunen.
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR OMBYGGNAD AV SMÅBÅTSHAMN PÅ GRÖTÖ,
FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 08/1288
Ankomstdatum: 2008-09-19
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för ombyggnad av småbåtshamn på Grötö, fastigheten
Södra Hamnen X:X.
Området är beläget inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1974-09-17.
Detaljplanens beteckning för området är Hamntrafik och därmed samhörigt ändamål samt
Vattenområde för hamntrafik.

På platsen ligger en befintlig småbåtshamn. NN har funnit behov av att renovera och utöka
bryggorna för att tillskapa fler båtplatser inom ett redan ianspråktaget område.
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att småbåtshamn är en verksamhet
som ryms inom bestämmelserna i befintlig detaljplan.

Miljöenheten har i yttrande meddelat att man inte anser att projektet kommer att medföra
problem med förorenat bottensediment, då förorenande källor inte finns i närområdet.
Länsstyrelsen har 2008-11-14 lämnat tillstånd till åtgärder enligt bygglovansökan. I läns-
styrelsens handläggning av ärendet har Fiskeriverket avstått från att lämna yttrande, och
Banverket har som enda påpekande tagit upp frågan om en eventuell ökning av obehörigt
spårbeträdande.
NN har haft samråd med Kolholmarnas Båtägarförening, vilken ställer sig positiv till
projektet.
Inga grannar kan anses berörda av projektet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden är planenlig, samt att inga allmänna eller
enskilda intressen påverkas negativt.
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ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I SEX ÅR FÖR UPPSTÄLLNING
AV BOSTADSMODUL PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X

Diarienummer: 08/1642
Ankomstdatum: 2008-11-03
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i sex (6) år under perioden 2009-01-01 till
2014-12-31 för uppställning av en bostadsmodul på fastigheten Slätten X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1982-09-28.

Områdets användning är i detaljplanen angivet som ”A = Allmänt ändamål”, vilket innefattar
bl.a. vård och därmed samhörigt ändamål.
Den aktuella ansökan får därmed anses följa detaljplanens bestämmelser.

Modulen är 9x9 meter i ett plan och innehåller fyra rum samt en gemensam del.

Brandskyddsdokumentation har upprättats.
Inga grannar kan anses vara berörda av åtgärden.
_____

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen.

2. Bygglovet skall gälla t.o.m. 2014-12-31.
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN FASTIGHETEN BRASTAD X:X

Diarienummer: 08/1168
Ankomstdatum: 2008-08-13
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt avstyckning
av tomt från fastigheten Brastad X:X.
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område.

Sökanden avser att bygga en permanentbostad på en höjd cirka 230 meter NNV om Brastads
kyrka. En enskild avloppsanläggning är planerad, men i övrigt är inga detaljer kring projektet
kända.
Markägaren har lämnat in en ansökan hos Lantmäteriet att få avstyckat en tomt för det
aktuella ändamålet. Kartan till detta lantmäteriärende skiljer sig något från markeringen i
ansökan om förhandsbesked.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R15 och R17:
”Områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade av reservat.
Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård (Riksintresse-
områden). De kan ha stort värde som strövområden och för strandnära aktiviteter. Delar av
områdena kan samtidigt vara av stort intresse för naturvården och innehålla stora
kulturvärden.
Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma. Vid prövning skall särskilda
hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny bebyggelse eller anläggningar
som förhindrar ett lämpligt användande eller som skadar områdenas värden för kulturvård
eller friluftsliv får tillkomma.”
”Områden på landet med stora kulturvärden.
Områdena innehåller ett varierat kulturlandskap med traditionell jordbruksbebyggelse och
värdefulla kultur- och fornminnesmiljöer. Landskapets och bebyggelsens karaktär skall
bevaras. Beskrivning av områdena och deras värden finns under kapitlet Kulturmiljövård.
Områdena ingår också som värdefulla miljöer i kommunens antagna kulturmiljöprogram.
Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske. Stor hänsyn till landskapets
karaktär och till kultur- och fornlämningsmiljöerna skall tas vid val av tomtplats. Byggnaders
utformning skall i skala, proportioner, material och färg anpassas till omgivande kulturmiljö.
Inom område av riksintresse för kulturmiljövården får inga åtgärder vidtas som kan innebära
skada på kulturmiljön.
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Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom här aktuella områden är
sannolikheten att påträffa fornlämningar särskilt stor.
Samråd med kulturmiljösakkunnig skall ske vid prövning av förhandsbesked och bygglov när
byggnadsnämnden bedömer det som nödvändigt.”

Området är med i programmet för vård och bevarande av kulturmiljöer i Lysekils kommun,
och är också beskrivet i ÖP06 under rubriken Kulturmiljöer och kulturminnesvård:
”Den heliga vägen i Brastad
Utefter den gamla byvägen mellan Tuntorp och Immestad i ett vackert och varierat jordbruks-
område ligger en rik fornlämningsmiljö med ett unikt hällristningsområde. På berghällarna
väster om vägen finns sexton hällristningsytor med ett stort urval av motiv. Själva vägen har
kallats bronsålderns Via Sacra, den heliga vägen. En tidig medeltida kyrkplats ligger vid den
gamla kyrkogården i vägkorsningen söder om den nya kyrkan. Runt kyrkan finns skola och
lärarbostad. Området är av riksintresse för kulturminnesvården.
Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Området är rikt på fornlämningar som
är skyddade enligt kulturminneslagen. Risken är stor för att träffa på fornlämningar vid
grävning i marken. Enstaka bostadshus får prövas mot miljöbalken och de allmänna
hänsynsreglerna i plan- och bygglagen. Stor hänsyn skall tas till natur- och kulturmiljön vid
val av tomtplats, läge och byggnadsutformning.”

Ansökan har, p.g.a. placeringen i en kulturhistoriskt intressant miljö, skickats till Bohusläns
museum för eventuellt yttrande. Museet har uppmanats att om man har synpunkter inkomma
med dessa före nämndens möte.
Berörda grannar Brastad X:X, X:X, X:X/X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra
sig över ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Miljöenheten har lämnat ett yttrande där man konstaterar att det finns förutsättningar att göra
en avloppsanläggning inom eller i anslutning till den föreslagna tomten. Hänsyn skall tas till
befintliga närliggande samt eventuellt planerade vattenbrunnar, och sökanden får i samråd
med miljöenheten utreda förutsättningarna för avloppsanläggningen. Tillstånd för anläggande
av avloppsanläggning skall ha lämnats innan eventuellt bygglov behandlas.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2008-10-23, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen besökte platsen. Det kunde konstateras att markeringar för tänkt husläge
satts ut i terrängen, och att dessa pekade ut en tredje plats i förhållande till kartorna till
ansökningarna om förhandsbesked respektive fastighetsbildning. Det husläge som markerats
på platsen bedöms dock vara bättre än på de båda kartorna, och samrådsgruppens bedömning
utgår från detta läge.
Det markerade husläget är på en platå norr om högsta punkten, och placerad i landskapet så
att den sannolikt inte utgör ett störande inslag för kulturmiljön. Utformningen av byggnader i
detta område bör vara i traditionell stil med träfasader täckmålade i ljus kulör samt tegelröda
tak.

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-11 42 (52)

JUSTERING Sign:

forts. § 283

Samrådsgruppen anser att, under förutsättning att inga hinder framkommer under hörande av
grannar och antikvarisk myndighet, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.
________

Yrkanden

Hans Nordlund (m): att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklara att den sökta
åtgärden kan tillåtas.

Inge Löfgren (mp): bifall till Hans Nordlunds yrkande med följande tillägg:
Byggnaden skall isoleras med motsvarande 30, 40 resp. 50 cm mineralull kvalitet A i
bottenbjälklag, väggar resp. tak. Byggnadens totala energiförbrukning skall begränsas till
högst 30 kWh/m2 och år. Byggnadens fönster skall minst vara av treglasfönster eller
motsvarande fönster med lågt energiläckage.

Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Hans Nordlunds m.fl. yrkande att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkanden om bl.a. isolering, fönster m.m.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Hans Nordlunds m.fl. yrkande att som förhandsbesked
enligt 8 kap. 34 § PBL förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas och finner, att miljö- och
byggnadsnämnden beslutar bifalla yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkanden om bl.a. isolering, fönster
m.m. och finner, att miljö- och byggnadsnämnden beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1. Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar miljö- och
byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.

2. Byggnaden skall isoleras med motsvarande 30, 40 resp. 50 cm mineralull kvalitet A i
bottenbjälklag, väggar resp. tak. Byggnadens totala energiförbrukning skall begränsas
till högst 30 kWh/m2 och år. Byggnadens fönster skall minst vara av treglasfönster eller
motsvarande fönster med lågt energiläckage.

3. Förhandsbeskedet gäller för en tid av två år räknat från dagen för detta beslut.

4. Byggnadsarbeten får ej påbörjas förrän bygglov har beviljats.
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SANDÅKER X:X, SAMT DELNING AV
FASTIGHETEN

Diarienummer: 07/0894
Ankomstdatum: 2007-08-29
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Sandåker X:X, samt delning av fastigheten. Ansökan gällde ursprungligen fyra fritidshus.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.
Fastighetens areal är 3005 m2.

I den översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2006-06-21 är området betecknat med
R1: ”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för
förtätning. Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter,
service, begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller
tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som t.ex.
familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får
genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.”

Byggnadsnämnden avslog 1991-04-11 § 125 en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av 4-5 helårshus på den aktuella fastigheten.

Ärendet diskuterades ursprungligen i samrådsgruppen 2008-02-21, vilket resulterade i
följande yttrande:
”Samrådsgruppen anser att all byggnation i området skall följa den inriktning som
översiktsplanen uttrycker. Detta innebär att bebyggelse skall vara av helårsboendestandard,
och att detaljplan krävs för all förändrad markanvändning. Att nu bebygga fastigheten
Sandåker X:X med fyra fritidshus försvårar en framtida lämplig planläggning av området.
Gruppen anser också att den aktuella fastigheten är för liten för att kunna delas i fyra tomter
för helårsboende, om och när ett planarbete kan komma till stånd.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som svar på ansökan om
förhandsbesked bör förklara att den sökta åtgärden inte kan tillåtas.”

Sökanden har därefter ändrat ansökan till att gälla två tomter med hus för helårsboende. På
den nya ansökan har angivits reningsverk som enskild VA-lösning.
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Berörda grannar Kyrkeby X:X och X:X samt Sandåker X:X, X:X och X:X har givits tillfälle
att yttra sig över ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Miljöenheten har lämnat ett yttrande där man konstaterar att det finns förutsättningar att göra
en avloppsanläggning inom eller i anslutning till den föreslagna tomten. Hänsyn skall tas till
befintliga närliggande samt eventuellt planerade vattenbrunnar, och sökanden får i samråd
med miljöenheten utreda förutsättningarna för avloppsanläggningen. Tillstånd för anläggande
av avloppsanläggning skall ha lämnats innan eventuellt bygglov behandlas.

Ärendets nya förutsättningar diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp
2008-10-23, vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att en eventuell framtida planläggning av området inte försvåras av om
fastigheten Sandåker X:X bebyggs. De två nya tomterna kommer att placeras i en befintlig
bebyggelsegrupp, och kan ges tomter med motsvarande storlek som de närliggande.
Vad gäller frågan om behov av omedelbar detaljplanläggning anser samrådsgruppen att två
tomter med denna placering kan hanteras på bygglovnivå utan att detaljplan erfordras.
Samrådsgruppen anser att, under förutsättning att inga hinder framkommer under hörande av
grannar, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.
________

Yrkanden

Torbjörn Stensson (s): att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklara att den sökta
åtgärden kan tillåtas med följande tillägg:
Byggnaderna skall isoleras med motsvarande 30, 40 resp. 50 cm mineralull kvalitet A i
bottenbjälklag, väggar resp. tak. Byggnadernas totala energiförbrukning skall begränsas till
högst 30 kWh/m2 och år. Byggnadernas fönster skall minst vara av treglasfönster eller
motsvarande fönster med lågt energiläckage.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1. Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar miljö- och
byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.

2. Byggnaderna skall isoleras med motsvarande 30, 40 resp. 50 cm mineralull kvalitet A i
bottenbjälklag, väggar resp. tak. Byggnadernas totala energiförbrukning skall begränsas
till högst 30 kWh/m2 och år. Byggnadernas fönster skall minst vara av treglasfönster
eller motsvarande fönster med lågt energiläckage.

3. Förhandsbeskedet gäller för en tid av två år räknat från dagen för detta beslut.

4. Byggnadsarbeten får ej påbörjas förrän bygglov har beviljats.
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§ 285

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ
ENBOSTADSHUS MED KOMPLEMENTBYGGNADER SAMT
AVSTYCKNING AV TVÅ TOMTER FRÅN FASTIGHETEN SKAFTÖ X:X

Diarienummer: 08/1179
Ankomstdatum: 2008-08-18
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med
komplement-byggnader samt avstyckning av två tomter från fastigheten Skaftö X:X
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

Sökanden avser att bygga en permanentbostad på cirka 175 m2 i 1,5 - 2 plan, samt en
komplementbyggnad på cirka 200 m2 för verkstad, garage, stall, loge samt uppvärmnings-
anläggning. Byggnaderna skall utföras i traditionell bohuslänsk stil. Ansökan gäller även
ytterligare en enhet enligt ovanstående beskrivning. Gemensam avloppslösning för båda
fastigheterna skall anläggas.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R18:
”Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och kulturvärden och
stort bebyggelsetryck.
Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till natur- och
kulturvärdena och behovet av att bevara områdena för friluftsliv och rekreation. Delar av
området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse
skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl.”

Området är med i programmet för vård och bevarande av kulturmiljöer i Lysekils kommun,
och är också beskrivet i ÖP06 under rubriken Kulturmiljöer och kulturminnesvård:
”Skaftö, Ögården
Kulturlandskapet på norra Skaftö mellan Gullmarn och Strömmarna är småskaligt och
ålderdomligt med odlingar och strandnära beteshagar omgivna av ädellövskog. Det har fram
till våra dagar hållits välhävdat genom beten. Jordbruksbebyggelsen runt Stora Skaftö Gård
är välbevarad, med byggnader från tidigt 1700-tal till 1800-talets mitt. Väderkvarnen på
berget ovanför gården har restaurerats av hembygdsföreningen. Vid Ögården i norr där
landskapet öppnar sig mot en skyddad havsvik, upptas sluttningarna av välhållna betes- och
odlingsmarker.

forts.
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Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Delar av området omfattas av
Gullmarns naturreservat. Strandskydd gäller för strandområdena. Dispens från föreskrifterna
i reservatet skall prövas av Länsstyrelsen. För övriga delar av miljön gäller att enstaka nya
bostadshus får uppföras när det finns särskilda skäl och att stor hänsyn skall tas till natur-
och kulturmiljön vid eventuella förändringar i bebyggelsen.”

Ansökan har, p.g.a. placeringen i en kulturhistoriskt intressant miljö, skickats till Bohusläns
museum för eventuellt yttrande. Museet har uppmanats att om man har synpunkter inkomma
med dessa före nämndens möte.
Berörda grannar, Skaftö X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, har givits tillfälle att yttra sig
över ansökan. Yttrande har inkommit från Skaftö X:X med påpekande om egen servitutsrätt i
området samt att det blir många byggnader på platsen.
Miljöenheten har lämnat ett detaljerat yttrande gällande förutsättningarna för enskilt avlopp.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2008-10-23, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att två nya bostadstomter i den befintliga husgruppen kring kvarnen
kan accepteras, under förutsättning att byggnaderna utförs i så traditionell bohuslänsk stil som
möjligt. Utformningen av bostadsbyggnader i detta område skall vara med träfasader
täckmålade i ljus kulör samt tegelröda tak.
Samrådsgruppen anser dock att de angivna tomterna, samt närheten till andra bostads-
fastigheter, inte är lämpade för djurhållning av något slag. Detta innebär att komplement-
byggnadens tänkta användning som stall bestämt avstyrks. Komplementbyggnaderna bör
däremot med fördel utföras som faluröda uthusbyggnader i jordbruksmiljö.
Samrådsgruppen anser att, under förutsättning att inga hinder framkommer under hörande av
grannar och antikvarisk myndighet, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.
________

Yrkanden

Knut-Dag Grenness (fp), Lars-Gunnar Friberg (fp), Inge Löfgren (mp) och Torbjörn Stensson
(s): Att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklara att den sökta åtgärden inte kan
tillåtas med hänvisning till att området i kommunens översiktsplan betecknats som värdefullt
för friluftslivet samt med natur- och kulturvärden.

Hans Nordlund (m): att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklara att den sökta
åtgärden kan tillåtas.

forts.
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Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Hans Nordlunds yrkande att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas mot Knut-Dag Grenness m.fl. yrkande att förklara
att den sökta åtgärden inte kan tillåtas.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Hans Nordlunds yrkande att som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § PBL förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas mot Knut-Dag Grenness m.fl.
yrkande att förklara att den sökta åtgärden inte kan tillåtas och finner, att miljö- och
byggnadsnämnden beslutar bifalla Hans Nordlunds yrkande.

Omröstning begärs

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Hans Nordlunds yrkande.

Nej-röst för bifall till Knut-Dag Grenness m.fl. yrkande.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej
Yngve Larsson Fp X
Lars-Gunnar Friberg Fp X
Hans Nordlund M X
Gerd Persson M X
Knut-Dag Grenness Fp X
Torbjörn Stensson S X
Torsten Vikingsson S X
Jan-Olof Johansson S X
Lars-Erik Johansson S X
Göran Emanuelsson S X
Inge Löfgren Mp X
Summa 4 7

Omröstningsresultat

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med 4 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla Knut-Dag
Grenness m.fl. yrkande.

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar miljö- och byggnadsnämnden att den
sökta åtgärden inte kan tillåtas.

Beslutet motiveras med att området i kommunens översiktsplan betecknats som värdefullt för
friluftslivet samt med natur- och kulturvärden. En så omfattande byggnation i området och
nära den gamla kvarnen strider mot de i översiktsplanen utpekade värdena.
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR UPPFÖRANDE AV, TILL
GOLFKLUBBEN HÖRANDE, FYRA ÖVERNATTNINGSSTUGOR MED VARDERA
FYRA RUM SAMT EN KONFERENSBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN RÖD X:X

Diarienummer: 07/B0122
Ankomstdatum: 2007-02-27
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress:

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för uppförande av, till golfklubben hörande, fyra
övernattningsstugor med vardera fyra rum samt en konferensbyggnad på fastigheten Röd
X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

I den översiktsplan som antogs 2006-06-21 är området betecknat med R18:
”Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och kulturvärden och
stort bebyggelsetryck. Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till
natur- och kulturvärdena och behovet av att bevara områdena för friluftsliv och rekreation.
Delar av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Ny bebyggelse får uppföras
endast vid särskilda skäl.”

Sökanden har haft samråd med de tre fastighetsägare (Röd X:X, X:X samt Skaftö-Berg X:X)
som blir berörda av projektet. Samtliga har meddelat att de inte har några invändningar, men
två av dem vill att dörrarna till gruppen av byggnader skall vetta inåt området för att utgöra
minsta möjliga störning för omgivningen.

Golfklubben klubbhus är anslutet till det kommunala VA-nätet. Av yttrande från tekniska
kontorets VA-avdelning framgår att den nya anläggningen kan, på byggherrens bekostnad,
anslutas till det kommunala VA-nätet.

Vägverket har i ett första yttrande nekat tillstånd till utfart från söder mot väg 796.
Befintlig väg 796 kommer att behöva uppgraderas och breddas samt ges tillägg i form av
gång-/cykelbana i samband med att den planerade bostadsutbyggnadsområden söder och öster
om Stockevik genomförs. Detta kommer sannolikt att något inskränka den tillgängliga
marken på vilket det i detta ärende aktuella projektet är lokaliserat.

forts.
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Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2007-03-29, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att sökanden måste göra en detaljerad väg- och trafikstudie, med
utgångspunkt från en uppgraderad och breddad väg 796, för att belysa förutsättningarna för
projektet. I studien skall även ingå. säkerhetsaspekterna för den gångtrafik som, som en effekt
av byggandet av de föreslagna övernattningsrummen, skall korsa vägen.
Samrådsgruppen tar i detta skede inte ställning till frågan om detaljplanläggning av området,
men konstaterar att om en detaljerad trafikstudie inte utförs och visar att projektet är
genomförbart, så är detaljplan sannolikt det enda sättet att komma vidare med projektet.

Sökanden har därefter skissat på en alternativ vägdragning västerut parallellt med väg 796,
och med anslutning till befintlig vägs till Skaftö-Berg X:X utfart till den större vägen.
Vägverket har i yttrande accepterat denna lösning.

Sökanden har vid telefonsamtal till förvaltningen begärt nämndens beslut i ärendet.
________

Yrkanden

Torbjörn Stensson (s) och Hans Nordlund (m): att återremitterar ärendet till förvaltningen
med begäran att sökanden, i samråd med Vägverket och Lysekils kommuns planenhet,
redovisar en mer detaljerad vägutredning.

Inge Löfgren (mp): bifall till Torbjörn Stenssons m.fl. yrkande med tillägg, att sökanden skall
anmodas att redovisa särskilda skäl för placeringen av övernattningsstugorna.

Propositionsordning

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Torbjörn Stenssons m.fl. yrkande att återremittera ärendet till förvaltningen.

Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att sökanden skall anmodas att redovisa
särskilda skäl för placeringen av övernattningsstugorna.

forts.
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Stenssons m.fl. yrkande att återremittera ärendet
till förvaltningen och finner, att miljö- och byggnadsnämnden beslutar bifalla yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att sökanden skall anmodas
att redovisa särskilda skäl för placeringen av övernattningsstugorna och finner, att miljö- och
byggnadsnämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Inge Löfgrens tilläggsyrkande.

Nej-röst för avslag.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej
Yngve Larsson Fp X
Lars-Gunnar Friberg Fp X
Hans Nordlund M X
Gerd Persson M X
Knut-Dag Grenness Fp X
Torbjörn Stensson S X
Torsten Vikingsson S X
Jan-Olof Johansson S X
Lars-Erik Johansson S X
Göran Emanuelsson S X
Inge Löfgren Mp X
Summa 2 9

Omröstningsresultat

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med 2 ja-röster och 9 nej-röster att avslå Inge Löfgrens
tilläggsyrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med begäran att
sökanden, i samråd med Vägverket och Lysekils kommuns planenhet, redovisar en mer
detaljerad vägutredning som visar hur en framtida utbyggd väg 796 med parallell gång- och
cykelbana påverkar områdets användning. Först därefter kan tillåtligheten av det aktuella
byggprojektet utvärderas.


