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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2009-01-22 Justeringsdatum: 2009-01-26

Anslagsdatum: 2009-01-26 Anslagets nedtagande: 2009 –02-17

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

Sammanträdestid: 2009-01-22 kl 09.15 – 12.50
Ajournering 09.35 – 10.25

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (fp), ordf
Lars-Gunnar Friberg (fp)
Hans Nordlund (m)
Christer Hammarqvist (c)
Torbjörn Stensson (s), vice ordf
Peter Ahlberg (s)
Lars-Erik Johansson (s)
Birgitta Granath (s)
Inge Löfgren (mp)

Tjänstemän :

Se sidan 2

Övriga deltagande

Se sidan 2

Gerd Persson (m) för John Berntsson (m)
Göran Emanuelsson (s) för Torsten Vikingson (s)

Icke tjänstgörande ersättare:

Knut-Dag Grenness (fp)
Lena M Hermansson (s)
Bengt Andreasson (lp) t o m kl.11.30 § 8

Paragrafer: 1 – 22

Sekreterare:

……………………………………………………….
Gunvor Olsson

Ordförande:

……………………………………………………….
Yngve Larsson

Justerare:

……………………………………………………….
Lars-Erik Johansson
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Tjänstemän

Johan Bengtsson, miljö- och stadsbyggnadschef
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr
Mats Carlsson, stadsarkitekt
Josefin Kaldo, plan- och mätenhetschef
Tina Johansson, planarkitekt
Jenny Andersson, miljöinspektör
Andreas Bäckström, byggnadsinspektör
Ulrika Lundgren, assistent

Allmänheten

Bengt Thorén
Ingemar Spetsmark, Bohusläningen
Cathrine Andersson
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JUSTERING Sign:

OFFENTLIG DEL AV SAMMANTRÄDET

§ 1 (Ärende 1.2 i föredragningslistan)

MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Ordföranden hälsar närvarande ledamöter, ersättare, tjänstemän och allmänheten välkomna till
miljö- och byggnadsnämndens första öppna nämndsammanträde.

Förvaltningschefen Johan Bengtsson informerar om kommunallagen i vilken stadgas att
ärenden som innebär myndighetsutövning skall behandlas inom stängda dörrar. Han
framhåller också följande:

Vi tjänstemän på förvaltningen är för öppenhet och deltagande från allmänhetens sida, det
är en viktig och given del i vår verksamhet. Tyvärr, i denna situation, behandlar och
föredrar vi en mängd ärenden som inte kan göras på öppna sammanträden då de är
myndighetsutövning.
En annan viktig sak är att vi följer de lagar och regler som finns och som riksdagen har
beslutat om. Vår roll är också att bereda ärenden åt politiken med fakta och beredningar så
att nämnden kan fatta beslut på riktiga grunder som är väl genomarbetade.
Vi har varit i kontakt med flera jurister på Sveriges kommuner och landsting och de anser
att det är solklart, juridiskt sett, vad som gäller och de menar att detaljplanearbete är
myndighetsutövning, punkt slut! Nedan följer ett utdrag ur ett mail från Håkan Torngren,
jurist på Sveriges kommuner och landsting:
”Att besluta om detaljplaner innebär att man beslutar om rättigheter och skyldigheter för
enskild. Det kan beröra en enskild men även, stora detaljplaner, väldigt många enskilda.
Det är alltså fråga om myndighetsutövning precis som det är att bevilja bygglov. De
beredande momenten före beslut är även dom ett led i myndighetsutövningen. Med
myndighetsutövning följer regler om kommunikationsskyldighet m m i förvaltningslagen,
ett större skadestånds-ansvar och också förbudet att ha öppna sammanträden.”
Det kan bli konsekvenser om beslut fattas att mötet ska ske i offentlighet även om det
behandlas ärenden som kan anses som myndighetsutövning. Det är inte bara detaljplaner
som anses som myndighetsutövning i dagordningen utan även anmälan av
delegationsbeslut samt anmälan av andra beslut som är överklagningsbara, detta enligt
Håkan Torngren, jurist på Sveriges kommuner och landsting. Konsekvenserna av ett beslut
att hantera myndighetsutövningsärenden vid ett öppet sammanträde kan bli att nämndens
ledamöter begår tjänstefel, och det kan uppstå att det blir kommunalbesvär vid en eventuell
överprövning. De ledamöter som inte anser att sammanträdet ska vara öppet under
paragrafer som kan anses som myndighetsutövning bör reservera sig mot beslutet.
Med detta har förvaltningens tjänstemän visat sitt ställningstagande i frågan om graden av
öppenhet på nämndens sammanträden.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 1

Yrkanden
Torbjörn Stensson (s), Peter Ahlberg (s), Inge Löfgren (mp) och Lars Friberg (fp) menar att
kommunallagen inte ger klara direktiv om vad som är myndighetsutövning, t.ex. i fråga om
detaljplaneärenden, anmälningsärenden delegationsbeslut samt anmälning av beslut från
överprövande myndigheter, och yrkar därmed att punkterna 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3,
och 8.1 i föredragningslistan samt punkterna 7.5, 7.6, 7.7 och 7.8 i tilläggslistan skall
behandlas på den öppna delen av sammanträdet.

Ordförande Yngve Larsson (fp) yrkar att mötet ajourneras för att kontakt skall tas med jurist
hos Sveriges kommuner och landsting.

Mötet ajourneras 09.30 - 10.25.
Nytt upprop företas.

Gerd Persson (m) och Yngve Larsson (fp) yrkar att punkterna 7.3 i ordinarie
föredragningslistan och punkten 7.6 i tilläggslistan flyttas till den öppna delen av
sammanträdet då dessa inte kan anses vara myndighetsutövning, och i övrigt att dagordningen
skall fastställas enligt föreslaget utförande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Stensson, Ahlberg, Löfgren och Fribergs yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg att nedanstående ärenden
behandlas vid den offentliga delen av sammanträdet.

5 Planärenden

5.1 Information om detaljplan för skolområde Rinkenäs, Dona 1:38 m.fl.,
Lysekils kommun

5.2 Detaljplan för vindkraftverk på Nolby 1:24, Lysekils kommun

6 Miljöärenden

6.1 Anmäles delegerade beslut – miljöärenden

6.2 Länsstyrelsens begäran om yttrande –
Remiss angående ansökan om strandskyddsdispens på Trellebystrands
camping, Träleberg X:X och skal X:X

forts.
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7 Besvärsmål och förelägganden

7.1 Anmäles länsstyrelsens beslut –
överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av kontorshus på
fastigheten Skaftö-Backa X:X

7.2 Anmäles länsstyrelsens beslut –
överklagande av beslut om förbud mot utsläpp av bdt-avloppsvatten
på fast. Uteby X:X

7.3 Anmäles yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen

7.5 Anmäles länsstyrelsens beslut –
överklagande av beslut om avslag på bygglovsansökan för ändrad
användning av sjöbod till bostadsändamål på del av fastigheten
Djupedal X:X

7.6 Anmäles länsrättens dom –
Laglighetsprövning enligt kommunallagen

7.7 Anmäles länsrättens dom –
avslår överklagande av beslut om avslag för ändring i tidigare
meddelat bygglov på fastigheten Kleva X:X

7.8 Anmäles länsstyrelsens beslut –
överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
på fast. Kyrkvik X:X

8 Bygglov

8.1 Anmälan av delegerade beslut – stadsbyggnadsärenden

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 2

TILLÄGG TILL DAGORDNINGEN

Yrkande
Inge Löfgren (mp) begär att följande två frågor behandlas på sammanträdet och
yrkar att:
nämnden skall erhålla information om Passiva Hus.
Miljöpartiet anser att en viktig del i det framtida klimat- och energiarbetet är att begränsa
energiförbrukningen i befintlig och planerade bebyggelse. För att få bättre beslutsförslag är
det viktigt att miljö- och byggnadsnämnden får bl a information om hur Passiva Hus utförs.
Miljöpartiet har därför som förslag att bjuda in en teknisk rådgivare från Paroc AB (Anders
Olsson, tel.0500-4569357) under en timma på ett nämndmöte.
vidare
anser Inge Löfgren (mp) att en betydande del av miljö- och byggnadsnämndens arbete är att
pröva olika detaljplaner. För att göra nämnden mer delaktig bör arbetet med planerna årligen
diskuteras inom nämnden. Miljöpartiet föreslår att förvaltningen informerar miljö- och
byggandsnämnden om hur detaljplanerna hanteras.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Löfgrens yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inbjuda Paroc AB rådgivare för en information om
Passiva Hus samt uppdrar åt planenheten att informera om hur detaljplanerna hanteras.
________
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§ 3 (Ärende 2.1 i föredragningslistan)

SAMMANSTÄLLNING - BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

Sammanställning inkomna bygglovansökningar och utgående beslut samt sammanställning av
”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut t o m 2008-12-31.

Sammanställning miljöärenden december 2008.

Bilaga: Sammanställning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet
________
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§ 4 (Ärende 2.2 i föredragningslistan)

ÄNDRING AV SAMMANTRÄDESDATUM

Förslag från förvaltningschefen om ändring av sammanträdesdag från torsdagen den 5 mars
till tisdagen den 3 mars.
Förslag om tidigareläggande av sammanträdesdag beror på att förvaltningschefen och
nämndens presidium är förhindrade att närvara vid nämndens möte den 5 mars.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar om ändring av sammanträdesdag för marssammanträdet.
Nytt datum är tisdagen den 3 mars 2009.
________
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§ 5 (Ärende 2.3 i föredragningslistan)

ÄNDRING I REGLEMENTET FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ärendebeskrivning
I miljö- och byggnadsnämndens reglemente 4 §, framgår att nämnden fullgör på
kommunfullmäktiges uppdrag kommunens åligganden inom renhållningsverksamheten enligt
miljöbalken samt enligt den av kommunfullmäktige fastställda renhållnings-ordningen.
2008-01-01 överfördes renhållningsverksamheten till RAMBO och ansvaret för verksamheten
övergick till kommunstyrelsen ansvarsområde.
Justering av nämndens reglemente har dock inte skett.

________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden hemställer att kommunfullmäktige reviderar nämndens reglemente och överför
4§ i nämndens reglemente ”Miljö- och byggnadsnämnden fullgör på kommunfullmäktiges
uppdrag kommunens åligganden inom renhållningsverksamheten enligt miljöbalken (MB)
samt enligt den av kommunfullmäktige fastställda renhållningsordningen” till kommun-
styrelsens reglemente.
________
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§ 6 (Ärende 3.1 i föredragningslistan)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND

Fråga från Bengt Thorén om ytterligare utredningar skall göras avseende Detaljplanen för
Rinkenäs?
Plan- och mätenhetschefen Josefin Kaldo berättar om Rinkenäs detaljplanearbetet.

Bengt Thorén framförde åsikten att politikerna skall lägga ner planerna för gymnasium i
Rinkenäs.
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§ 7 (Ärende 5.1 i föredragningslistan)

INFORMATION OM DETALJPLAN FÖR SKOLOMRÅDE RINKENÄS, DONA 1:38
M.FL., LYSEKILS KOMMUN

Dnr: 07/116/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för skolområde Rinkenäs, Dona 1:38 m.fl., upprättad 2008-12-01 har
varit utställd för granskning under tiden 3 december 2008 t.o.m. 7 januari 2009.

Kommunstyrelsen beslutade enligt utdrag ur protokoll 2008-12-17 § 234 att uttala att miljö-
och byggnadsnämnden, innan man beslutade om utställning av detaljplanen, borde tillsett att
samtliga väsentliga utredningar för planens genomförande slutförts samt att uppmana miljö-
och byggnadsnämnden att förlänga utställningstiden med 2 veckor.

Miljö- och byggnadsnämndens presidium ställer sig bakom kommunstyrelsens beslut att
förlänga utställningstiden till den 21 januari 2009.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen om förlängd utställningstid antecknas till protokollet.
_______
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§ 8 (Ärende 5.2 i föredragningslistan)

DETALJPLAN FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NOLBY 1:24, LYSEKILS KOMMUN

Dnr: 07/055/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för vindkraftverk på Nolby 1:24, Lysekil, upprättad 2008-11-10 har
varit utställd för granskning under tiden 13 november t.o.m. 10 december 2008.

Yttranden som kommit in under utställningstiden finns sammanfattade och kommenterade i
bilagt utställningsutlåtande.

Bilagor: Utställningsutlåtande och plankarta
________

Yrkanden
Inge Löfgren (mp) yrkar att arbetet med detaljplanen avbryts eftersom plan- och bygglagen
inte kan reglera de olägenheter som uppstår. Istället skall en anmälan enligt miljöbalken och
en bygglovsansökan enligt plan- och bygglagen lämnas in senast sex veckor innan
uppförandet av det nya vindkraftverket.

Hans Nordlund (m) yrkar att detaljplanen skall antas.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Nordlunds yrkande.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Nordlunds yrkande
Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson, ordf (fp) x

Lars-Gunnar Friberg (fp) x

Hans Nordlund (m) x

Gerd Persson (m) x

Christer Hammarqvist (c) x

Torbjörn Stensson, v ordf (s) x

Göran Emanuelsson (s) x

Peter Ahlberg (s) x

Lars-Erik Johansson (s) x

Birgitta Granath (s) x

Inge Löfgren (mp) x

Summa 10 1

forts.
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Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för Nordlunds yrkande mot 1 nej-röster för Löfgrens yrkande beslutar miljö-
och byggnadsnämnden i enlighet med Nordlunds yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen, att anta detaljplanen för
vindkraftverk på Nolby 1:24, Lysekils kommun, upprättad 2008-11-10.

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 9 (Ärende 6.1 i föredragningslistan)

ANMÄLAN DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

- 7 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 7 beslut rörande livsmedelshantering
- 3 beslut rörande renhållning
- 2 beslut rörande bergvärmepumpar

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 10 (Ärende 6.2 i föredragningslistan)

LÄNSSTYRELSENS BEGÄRAN OM YTTRANDE –
REMISS ANGÅENDE STRANDSKYDDSDISPENS PÅ TRELLEBYSTRANDS
CAMPING, TRÄLEBERG X:X OCH SKAL X:X

MBN diarienummer: 06/028-420
LS diarienummer: 521-52777-2007

Ärendebeskrivning
Till länsstyrelsen har inkommit en ansökan från NN, Trellebystrands camping, om flyttning
av strandskyddslinjen på fastigheten Träleberg X:X och Skal X:X, alternativt
strandskyddsdispens för campingtomter.

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.

Bilaga: Tjänsteskrivelse 2009-01-08
_______

Yrkande
Torbjörn Stensson (s) yrkar att nämnden skall anta tjänsteskrivelsen och lämna den till
länsstyrelsen som remissvar.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Stenssons yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och överlämnar den till länsstyrelsen som
remissvar.

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 11 (Ärende 7.1 i föredragningslistan)

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV
KONTORSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 07/0244

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut 2008-12-17 att avslå överklagande från NN och NN över miljö-
och byggnadsnämndens beslut 2007-06-19 § 162, att bevilja bygglov för tillbyggnad av
kontorshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 12 (Ärende 7.2 i föredragningslistan)

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV BDT-
AVLOPPSVATTEN PÅ FAST. UTEBY X:X

Diarienummer 07/0350-446

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut 2008-11-27 att avslå överklagande från NN över miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2007-06-19 § 149, att förbjuda NN att från och med den 1 oktober
2007 släppa ut spillvatten från BDT som inte har genomgått av nämnden godkänd
slamavskiljning och ytterligare rening på fatigheten Uteby X:X.
Länsstyrelsen flyttar fram tiden för förbudet till den 1 juni 2009.

Länsstyrelsens beslut är överklagat till miljödomstolen.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 13 (Ärende 7.3 i föredragningslistan)

ANMÄLES YTTRANDE TILL LÄNSRÄTTEN ANGÅENDE
LAGLIGHETSPRÖVNING ENLIGT KOMMUNALLAGEN

Dnr MBN 08/103-220
Klagande: Lars-Gunnar Friberg

Inge Löfgren
Lena M Hermansson

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Friberg, Inge Löfgren och Lena M Hermansson samtliga ledamöter respektive
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden har i skrivelse 2008-11-30 samt 2008-12-04 begärt,
att länsrättens skall laglighetspröva §§ 242, 243, 244 beslutade av miljö- och byggnads-
nämnden 2008-11-06.
Fribergs begäran avser §§ 242, 243 och 244 medan Löfgren och Hermanssons begäran avser
§§ 242 och 243.
Länsrätten har anmodat kommunen att yttra sig i ärendet.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens
förvaltningschef har lämnat yttrande till länsrätten.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Information om yttrandet antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 14 (Ärende 7.6 i tilläggslistan)

ANMÄLES LÄNSRÄTTENS DOM –
LAGLIGHETSPRÖVNING ENLIGT KOMMUNALLAGEN

Dnr MBN 08/103-220
Klagande: Lars-Gunnar Friberg

Inge Löfgren
Lena M Hermansson

Ärendebeskrivning:
Lars-Gunnar Friberg, Inge Löfgren och Lena M Hermansson samtliga ledamöter respektive
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden har i skrivelse 2008-11-30 samt 2008-12-04 begärt,
att länsrättens skall laglighetspröva §§ 242, 243, 244 beslutade av miljö- och
byggnadsnämnden 2008-11-06.
Fribergs begäran avser §§ 242, 243 och 244 medan Löfgren och Hermanssons begäran avser
§§ 242 och 243.

Anmäles länsrättens beslut 2009-01-15 – Länsrätten avvisar överklagandena.
Skäl för beslutet:
”Enligt 10 kap. kommunallagen kan en laglighetsprövning göras i vissa fall av kommunens
eller landstingets beslut. Av 3 § samma kapitel följer att föreskrifterna om prövning i enlighet
med kapitlet inte ska tillämpas om det i lag eller annan författning finns särskilda föreskrifter
om överklagande.

I 13 kap. 1 § PBL anges vilka beslut enligt lagen som får överklagas i den ordning som
föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Avseende beslut gällande
detaljplan anges i paragrafens andra och tredje punkt att sådana får överklagas avseende
kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt en kommunal nämnd att anta, ändra eller upphäva
detaljplaner samt kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut att inte anta, ändra
eller upphäva en detaljplan.

Enligt 13 kap. 2 § PBL får andra beslut enligt lagen av kommunfullmäktige och kommunala
nämnder än de som anges i 1 §, i vissa fall, överklagas hos länsstyrelsen.

Eftersom de beslut som överklagats i målet inte innefattas i reglerna om prövning enligt 10
kap. kommunallagen kan någon laglighetsprövning inte göras av länsrätten. Överklagandena
ska således avvisas.”
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsrättens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 15 (Ärende 7.5 i tilläggslistan)

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ BYGGLOVSANSÖKAN FÖR
ÄNDRAD ANVÄNDNING AV SJÖBOD TILL BOSTADSÄNDAMÅL PÅ DEL AV
FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X

Diarienummer: 05/B219

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut 2008-12-10 att avslå överklagande från NN över miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2007-06-19 § 158, att avslå ansökan om bygglov för ändrad
användning av sjöbod till bostadsändamål.

Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, ägaren till boden att
senast 2007-12-31 undanröja de åtgärder som utförts för att inreda byggnaden för
bostadsändamål, såsom köks- och hygienrumsinredning, värmeisolering samt utförd ändring
av fönster och dörrar.
Länsstyrelsen ändrar föreläggandet på så sätt att förelagda åtgärder skall vara utförda senast
2009-05-01.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till länsrätten.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Länsstyrelsens protokoll antecknas till protokollet.

2 Nytt datum för den tid då åtgärderna skall vara vidtagna är 2009-05-01, vilket skall
antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 16 (Ärende 7.7 i tilläggslistan)

ANMÄLES LÄNSRÄTTENS DOM –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG FÖR ÄNDRING I
TIDIGARE MEDDELAT BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN KLEVA X:X

Diarienummer: 06/B0548

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2002-12-12 att bevilja NN bygglov för tillbyggnad
av en förrådsbyggnad om 17,6 m2 på fastigheten Kleva X:X. Efter att byggnadnämnden
besökte fastigheten konstaterades att tillbyggnaden uppförts med väsentligt annat utseende
och volym än vad som beviljats enligt bygglovsansökan. Nämnden beslutade därefter 2005-
06-16 att med stöd av 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL) avslå ansökan.
NN förelades också att senast 2005-10-01 åtgärda den felaktigt utförda tillbyggnaden så att
utförandet överensstämmer med det meddelade bygglovet från 2002-12-12. Beslutet
överklagades av NN till länsstyrelsen som avslog överklagandet och bestämde senaste
tidpunkt för vidtagande av ovan nämnda åtgärder till 2007-01-01.

NN inkom sedan med en ny ansökan som avser att förrådet skall få behålla den volym och
form som den för närvarande har, vilket inte överensstämmer med ursprungligt bygglov, men
att antalet fönster minskas.
Miljö- och byggnadsnämnden har härefter 2006-12-14 § 299 med stöd av 3 kap. 1 § PBL
avslagit NN:s ansökan om bygglov.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som 2007-11-28 avslog överklagandet.
Beslutet överklagades vidare till länsrätten som i dom 2009-01-14 avslår överklagandet.
_________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsrättens dom antecknas till protokollet.

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 17 (Ärende 7.8 i tilläggslistan)

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS PÅ FAST. KYRKVIK X:X

Diarienummer: 07/0830

Ärendebeskrivning:
Anmäles länsstyrelsens beslut 2009-01-19 att bifalla överklagande från NN och NN över
miljö- och byggnadsnämndens beslut 2007-08-16 § 189, att bevilja bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Kyrkvik X:X.

Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut 2007-08-16 § 189.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 18 (Ärende 8.1 i föredragningslistan)

ANMÄLAN AV DELEGERADE BESLUT – STADSBYGGNADSÄRENDEN

Bygglovenheten har under december 2008, med stöd av delegationsbeslut, beslutat följande:

- 29 beviljade bygglov
- 25 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.

Reservationer
Gerd Persson (m), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c) och Yngve Larsson (fp)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärende på den offentliga delen av sammanträdet.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-01-22 24 (32)

JUSTERING Sign:

§ 19

Ordföranden tackar allmänheten för visat intresse och förklarar att nämnd-
sammanträdet övergår till myndighetsutövning vilket hålls inom stängda dörrar enligt
kommunallagen 6 kap. § 19a.
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§ 20 (Ärende 7.4 i föredragningslistan och tilläggslistan)

OVÅRDAD TOMT SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 08/1611

Ärendebeskrivning
Tomten tillhörande Skaftö-Backa X:X är i så ovårdat skick att betydande olägenheter för
omgivningen och passerande trafik har uppstått. Bildäck, gasoltuber och diverse skrot
förvaras på tomten och skrottransporter sker regelbundet till och från fastigheten.

Söder om fastigheten på fastigheten Skaftö-Backa X:X är en brunn för dricksvatten placerad.
Om skrothanteringen har påverkat vattenkvalitén är idag okänt men hantering av skrot
bedöms ytterst olämplig så nära inpå en dricksvattentäkt.

Enligt PBL 3 kap 17 § skall tomter, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller
inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och
för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Fastighetsägaren NN har mottagit en skrivelse daterad 2008-11-28 där han av
byggnadsinspektör Andreas Bäckström uppmanats att åtgärda den ovårdade tomten. NN har
den 2009-01-07 varit i kontakt med byggnadsinspektören och meddelat att han, trots
påtryckningar, inte blivit erbjuden någon industritomt för sin verksamhet av kommunen och
därför tvingas bedriva verksamheten på fastigheten. NN hävdar även att han på grund av de
låga skrotpriserna inte kan göra sig av med skrotet förrän till våren. Någon avsikt att åtgärda
tomten i övrigt har han ej meddelat.

Ärendet har kompletterats med yttrande från fastighetsägaren NN genom dennes ombud NN. I
denna framhålls att NN på fastigheten har en viss verkstads-verksamhet samt en viss del av
sin verksamhet inom skrotbranschen. Anledningen till att detta bedrivs just där sägs vara
bristen på mark för industriändamål på Skaftö. NN anser att kommunen bör visa ödmjukhet
och förståelse för NN:s verksamhet, samt att han bör beredas plats på det nya industriområdet
vid Grönskult.
Skrivelsen i sin helhet delgavs nämndens ledamöter.
________

forts.
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forts. § 20

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden finner, i enlighet med 3 kap. 17 § plan- och bygglagen,
att tomtplatsen på fastigheten Skaftö-Backa X:X är i ovårdat skick samt innebär
olägenheter för omgivningen och trafiken.

2 Nämnden förelägger, med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 15 §, ägaren till
fastigheten Skaftö-Backa X:X, NN att senast 2009-05-01 från fastigheten ha
bortforslat sådant material som inte tillhör normal boendeanvändning, samt att ha
städat upp på tomten.

3 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

________
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§ 21 (Ärende 8.2 i föredragningslistan)

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SVEE X:X

Diarienummer: 08/1531
Ankomstdatum: 2008-10-23

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svee X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade positivt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på den aktuella platsen 2008-02-28 § 65.
Miljöenheten har i yttrande meddelat att en avloppsanläggning skall inrättas på fastigheten
efter särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden, och att man i övrigt inte har något att
erinra mot bygglovansökan.

Berörda grannar Kleva X:X och X:X samt Svee X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att
yttra sig över ansökan. Yttrande har inkommit från Svee X:X i vilket man önskar att
byggnaden skall flyttas 5 meter längre söderut för att öka avståndet mellan den egna bostads-
byggnaden och den nya. Sökanden har bemött yttrandet med att huset är placerat där det
visades i ansökan om förhandsbesked, att det finns en nergrävd elkabel 3 meter söder om
huspositionen samt att anläggande av avloppsanläggning försvåras om byggnaden skall flyttas
söderut.
________

Yrkanden

Inge Löfgren (mp) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov med följande villkor:

att bostadsbyggnaderna skall isoleras med motsvarande 30, 40 och 50 cm mineralull
kvalitet A i bottenbjälklag, väggar respektive tak. Byggnadernas totala
energiförbrukning skall begränsas till högst 30 kWh/m2 och år.

Anm: 30 cm isolering motsvarar ett energiläckage på under 0,18 W/m2 oC, 40 cm
isolering motsvarar under 0,09 W/m2 oC och 50 cm motsvarar ett energiläckage under
0,07 W/m2 oC.

att byggnaderna fönster skall minst vara treglasfönster eller motsvarande med ett
energiläckage under 0,9 W/m2 oC.

forts.
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forts. § 21

Hans Nordlund (m), Yngve Larsson (fp) och Torbjörn Stensson (s) yrkar att nämnden skall
bevilja bygglov utan villkor.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Nordlund, Larsson och Stenssons yrkande.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Nordlund m fl yrkande
Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson, ordf (fp) x

Lars-Gunnar Friberg (fp) x

Hans Nordlund (m) x

Gerd Persson (m) x

Christer Hammarqvist (c) x

Torbjörn Stensson, v ordf (s) x

Göran Emanuelsson (s) x

Peter Ahlberg (s) x

Lars-Erik Johansson (s) x

Birgitta Granath (s) x

Inge Löfgren (mp) x

Summa 9 2

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för Nordlund m fl yrkande mot 2 nej-röster för Löfgrens yrkande beslutar
miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Nordlund m fl yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
________
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§ 22 (Ärende 9.1 i föredragningslistan)

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS MED
HELÅRSSTANDARD PÅ FASTIGHETEN MELLBERG X:X

Diarienummer: 08/1593
Ankomstdatum: 2008-11-14

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med helårsstandard på
fastigheten Mellberg X:X.
Fastigheten bildades 1964 och är belägen utanför detaljplanelagt område.
Byggnaden är tänkt att ligga mellan två skogklädda bergknallar på tomten.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R15:
”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.”
Området är också betecknat med R17:
”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.
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.”

forts.
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forts. § 22

En byggnation av fastigheten, fast uppe på en av bergknallarna, var föremål för handläggning
som förhandsbesked år 2005. Samrådsgruppen yttrade sig då på följande sätt:
”Samrådsgruppen besökte platsen. Gruppen anser att en mer lämplig placering av ett
bostadshus ur landskapsbildsynpunkt är någonstans i den lilla dalen mellan bergknallarna,
och inte uppe på berget. Vägverket måste höras angående anordnande av utfart från
fastigheten.”
Den då aktuella sökanden återtog därefter ansökan.
Nu aktuell sökande har förklarat att hann avser att placera huset i enlighet med samråds-
gruppens yttrande.

Berörd granne Mellberg X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Inget yttrande har
inkommit.
Bohusläns museum har förklarat att man inget har att erinra mot ansökan.
Vägverket har givits tillfälle att yttra sig över ansökan och upplysts om att det finns en utfart
för en mindre s.k. brukningsväg där utfart till väg 855 skall ske. Vägverket har i yttrande
upplyst om att sökanden måste söka tillstånd hos Vägverket för utfart till väg 855.

Miljöenheten kan konstatera att det finns förutsättningar att göra en avloppsanläggning inom
fastigheten. Hänsyn måste tas till eventuella befintliga närliggande samt nya planerade
vattenbrunnar. För WC med annan lösning än sluten tank får sökanden i samråd med
miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. En ny avloppsanläggning ska minst klara
kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små
avlopp. En avloppsanläggning som innebär utsläpp från WC ska även bedömas om den kan
påverka Natura 2000-området Åbyfjorden negativt. Ansökan om tillstånd för inrättande av ny
avloppsanläggning med utsläpp från WC kommer att skickas till Länsstyrelsen för deras
yttrande angående Natura 2000.
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och byggnads-
nämnden innan bygglovansökan prövas.
________

Yrkanden
Inge Löfgren (mp) och Torbjörn Stensson (s) yrkar att nämnden skall bevilja positivt
förhandsbesked med följande tilläggyrkande:

att bostadsbyggnaderna skall isoleras med motsvarande 30,40 och 50 cm mineralull
kvalitet A i bottenbjälklag, väggar respektive tak. Byggnadernas totala
energiförbrukning skall begränsas till högst 30 kWh/m2 och år.

Anm: 30 cm isolering motsvarar ett energiläckage på under 0,18 W/m2 oC, 40 cm
isolering motsvarar under 0,09 W/m2 oC och 50 cm motsvarar ett energiläckage under
0,07 W/m2 oC.

att byggnaderna fönster skall minst vara treglasfönster eller motsvarande med ett
energiläckage under 0,9 W/m2 oC.

forts.
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forts. § 22

Hans Nordlund (m) och Yngve Larsson (fp) yrkar att som förhandsbesked förklara att den
sökta åtgärden kan tillåtas utan tilläggskrav.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Nordlund och Larssons yrkande att som förhandsbesked förklara att den sökta
åtgärden kan tillåtas.

Proposition på Löfgren och Stenssons tilläggsyrkande om bl.a isolering och fönster.

Propositioner
Ordföranden ställer proposition på Nordlund och Larssons yrkande att som förhandsbesked
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas och finner, att nämnden beslutar bifalla yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Löfgren och Stenssons tilläggsyrkande om bl.a. isolering,
fönster m m och finner, att nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Löfgren och Stenssons tilläggsyrkande
Nej-röst för avslag på Löfgren och Stenssons tilläggsyrkande.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson, ordf (fp) x

Lars-Gunnar Friberg (fp) x

Hans Nordlund (m) x

Gerd Persson (m) x

Christer Hammarqvist (c) x

Torbjörn Stensson, v ordf (s) x

Göran Emanuelsson (s) x

Peter Ahlberg (s) x

Lars-Erik Johansson (s) x

Birgitta Granath (s) x

Inge Löfgren (mp) x

Summa 6 5

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Löfgren och Stenssons tilläggsyrkande mot 5 nej-röster emot
tilläggsyrkandet beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Löfgren och Stenssons
tilläggsyrkande.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. 22

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 Bostadsbyggnaderna skall isoleras med motsvarande 30, 40 och 50 cm mineralull
kvalitet A i bottenbjälklag, väggar respektive tak. Byggnadernas totala
energiförbrukning skall begränsas till högst 30 kWh/m2 och år.

Anm: 30 cm isolering motsvarar ett energiläckage på under 018 W/m2, oC, 40 cm
isolering motsvarar under 0,09 W/m2, oC och 50 cm motsvarar ett energiläckage under
0,07 W/m2, oC.

Byggnadernas fönster skall minst vara treglasfönster eller motsvarande med ett
energiläckage under 0,9 W/m2, oC.

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

4 Byggnadsarbetena få ej påbörjas förrän bygglov har beviljats.
________


