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ANSLAGSBEVIS:

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

Sammanträdesdatum: 2009-04-02 Justeringsdatum: 2009-04-07

Anslagsdatum: 2009-04-07 Anslagets nedtagande: 2009-04-29

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

Sammanträdestid: 2009-04-02 kl 09.15 – 17.50
Ajournering 12.00 – 13.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter:

Yngve Larsson (FP), ordf
Lars-Gunnar Friberg (FP)
Hans Nordlund (M)
John Berntsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Torbjörn Stensson (S), vice ordf, ej § 66
Peter Ahlberg (S)
Lars-Erik Johansson (S)
Kent Karlsson (S)
Inge Löfgren (MP)

Ersättare:

Maria Forsberg (S) för Torsten Vikingson (S)
Marianne Bråten (S) för Torbjörn Stensson (S)
§ 66

Tjänstemän:

Se sidan 2

Icke tjänstgörande ersättare:

Knut-Dag Grenness (FP)
Marianne Bråten (S) ej § 66
Lena M Hermansson (S)
Jerry Jacobsson (S)

Frånvarande

Torbjörn Stensson (S) § 66

Paragrafer: 50 - 82

Sekreterare:
………………………………………………..
Gunvor Olsson

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

Justerare:
………………………………………………..
Inge Löfgren
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JUSTERING Sign:

Tjänstemän

Johan Bengtsson, miljö- och stadsbyggnadschef
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr
Daniel Olofsson, livsmedelsinspektör, §§ 50 –54
Anders Fransson, byråinspektör, §§ 77-79
Ylwa Larsson, vik. plan- och mätenhetschef, §§ 60, 71-74
Märta Grenås, planarkitekt, § 74
Roger Kämäräinen, planarkitekt, §§ 60, 71-74
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 75 - 83
Andreas Bäckström, byggnadsinspektör, § 60
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JUSTERING Sign:

§ 50

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP) yrkar att planärenden skall behandlas på den
öppna delen av sammanträdet eftersom planärenden inte kan anses vara myndighetsutövning.

Hans Nordlund (M) yrkar att föreslagen dagordning skall fastslås i sin föreslagna utformning
eftersom planärenden är myndighetsutövning och skall avgöras inom stängda dörrar.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Stensson och Löfgrens yrkande mot Nordlunds yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar att
planärenden är myndighetsutövning och skall avgöras inom stängda dörrar.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till att planärenden skall behandlas inom stängda dörrar.
Nej-röst för bifall till att planärenden skall behandlas på den öppna delen av sammanträdet.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

John Berntsson (M) x

Christer Hammarqvist (c) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Maria Forsberg (S) x

Peter Ahlberg (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 4 7

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Nordlunds yrkande mot 7 nej-röster för Stensson och Löfgrens yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stensson och Löfgrens yrkande.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 50

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:

2.1 Sammanställning – bygg- och miljöärenden.

3.1 Delegerade beslut – miljöärenden

3.2 Delegerade beslut – stadsbyggnadsärenden

3.5 Ekonomisk uppföljning

4.10 Anmäles länsstyrelsens beslut avseende överklagat förhandsbesked Brastad 1:6

5 Planärenden
Gruppen planärenden flyttas till den offentliga delen av sammanträdet

9.1 Grannesynpunkter till ärende Sandåker 1:11
________

Reservationer
Christer Hammarqvist (C), Hans Nordlund (M), John Berntsson (M) och Yngve Larsson (FP)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärenden på den offentliga delen av sammanträdet.
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JUSTERING Sign:

§ 51

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

Sammanställning mars 2009 av inkomna bygglovansökningar och utgående beslut
samt sammanställning av ”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut.
samt
Sammanställning miljöärenden mars 2009.

Bilaga: Sammanställning, mars
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
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JUSTERING Sign:

§ 52

PRINCIPBESLUT RÖRANDE PLANÄRENDEN PÅ DEN OFFENTLIGA DELEN AV
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

Principbeslut om att planärenden skall tillhöra den del av sammanträdet som är öppen för
allmänheten, respektive den del som är myndighetsutövning och skall behandlas bakom
stängda dörrar.
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP) anser att planärenden inte är
myndighetsutövning och yrkar av den orsaken att nämnden inte skall fatta något
principbeslut.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Stensson och Löfgrens yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avstår från att fatta ett principbeslut avseende frågan om planärenden skall
behandlas under den öppna eller den stängda delen av sammanträdet
________
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JUSTERING Sign:

§ 53

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Avser mars 2009
- 6 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 2 beslut rörande livsmedelshantering
- 10 beslut rörande renhållning
- 3 beslut rörande bergvärmepumpar

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 54

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – STADSBYGGNADSÄRENDEN

Bygglovenheten har under mars månad med stöd av delegationsbeslut, beslutat följande:

- 27 beviljade bygglov
- 31 beslut om kontrollplan
- 1 tillstånd för brandfarlig vara

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 55

REMISS FRÅN KOMMUNSTYRELSEN –
FÖRSLAG TILL DROGPOLITISKT PROGRAM

Folkhälsopolitiska rådet har beslutat om att förslag till drogpolitiskt program skall sändas ut
till samtliga nämnder för yttrande. Målet är att programmet skall antas av kommun-
fullmäktige.

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar att avsnitt 7.5, punkt 2 ersätts med följande ordalydelse ”att i den
fysiska planeringen av kommunen skall värnas värdefulla natur- och kulturmiljöer samt grön-
och fritidsområden”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Löfgrens yrkande.

________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden lämnar följande remissvar:
Nämnden godkänner det drogpolitiska programmet med tillägget ”att i den fysiska
planeringen av kommunen skall värnas värdefulla natur- och kulturmiljöer samt grön- och
fritidsområden”

________
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JUSTERING Sign:

§ 56

UPPFÖLJNING AV MÅL 2008 SAMT GENOMGÅNG AV MÅL FÖR 2009

De av nämnden antagna målen för 2008 slutredovisas i sin helhet. Förvaltningschefen gör en
lägesbeskrivning av de mål som nämnden har antagit för 2009.

Bilaga: Mål – Verksamhetsmål 2009
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 57

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Förvaltningschefen redovisar en uppföljning t.o.m. mars månad. Det ekonomiska utfallet visar
inte på någon avvikelse jämfört med budget. Den ekonomiska rapporten delas ut på
nämndsmötet.

Bilaga: Ekonomisk uppföljning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 58

INFORMATION OM FÖRÄNDRAD ARBETSORDNING FÖR PLAN- OCH
EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN

Förvaltningschefen informerar om kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om
förändrad arbetsordning för plan- och exploateringsverksamheten.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 59

INFORMATION OM X-OMRÅDEN I ÄLDRE DETALJPLANER

Förvaltningschefen informerar om ej genomförda x-områden i äldre detaljplaner.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 60

INFORMATION OM DETALJERINGSGRAD I DETALJPLANER

Planenheten informerar om vilken detaljeringsgrad som, enligt PBL, får förskrivas i en
detaljplan.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 61

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT PÅ FASTIGHETEN
MELLBERG X:X

Diarienummer: 08/1593
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-01-22 § 22, att som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklara att nybyggnad av fritidshus med helårsstandard på
fastigheten Mellberg X:X kan tillåtas. Som villkor för beslutet anges 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 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.

Sökanden överklagade nämndens beslut och yrkade att länsstyrelsens skulle upphäva punkten
2 i nämndens beslut.

Länsstyrelsen har i beslut 2009-02-27 upphävt punkt 2 i miljö- och byggnadsnämndens beslut
med bl a följande motivering.

”I lagen och förordningen om tekniska egenskaper på byggnadsverk m m finns bestämmelser
om tekniska egenskapskrav på bl a byggnadsverk. Boverket får enligt 18 § nämnda förordning
meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bl a 10 §.

Enligt 10 § förordningen om tekniska krav på byggnadsverk m.m. ska byggnader som
innehåller bostäder eller lokaler och deras installationer för uppvärmning, kylning och
ventilation ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi. Detta gäller
inte, enligt tredje stycket, fritidshus med högst två bostäder.”

Vidare finner länsstyrelsen att det inte finns skäl att i ett förhandsbesked ge villkor som går
längre än vad som anges i Boverkets föreskrifter.

Länsstyrelsen upphäver villkoret under punkt 2.

________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

________
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JUSTERING Sign:

§ 62

ANMÄLES LÄNSRÄTTENS DOM –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED
FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SLÄTTNA X:X

Diarienummer: 07/0391
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-10-18 § 263, att lämna positivt förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Slättna X:X.
Beslutet överklagades av NN och NN till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Beslutet
överklagades vidare av NN och NN till länsrätten som i dom 2009-03-16 avslår NN:s
överklagande och avvisar NN:s överklagande.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsrättens dom antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 63

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM
FÖRHANDSBESKED, EVENSÅS X:X

Diarienummer: 07/0818
NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut 2009-03-10 att avslå överklagandet från NN, över miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2008-01-31 § 38 om avslag på ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Evensås X:X.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

________
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JUSTERING Sign:

§ 64

ANMÄLES LÄNSRÄTTENS DOM –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED
FÖR NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 07/1175
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-12-13 § 320, att lämna positivt förhandsbesked
för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Lönndal X:X.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen av berörda grannar NN och NN samt NN och NN.
Länsstyrelsen avslog överklagandet 2009-02-06. Beslutet överklagades vidare till länsrätten
som i dom 2009-03-16 avslår överklagandet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsrättens dom antecknas till protokollet.

________
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§ 65

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ
BYGGLOVSANSÖKAN, FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 07/1255
NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut 2009-03-16 att avslå överklagande från NN över miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2007-12-13 § 310, att avslå ansökan om bygglov för påbyggnad av
del av flerbostadshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 66

LÄNSRÄTTENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA BYGGLOV
FÖR TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

MBN Diarienummer: 07/0839 (tidigare beslut 06/B214)
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beviljade 2006-08-24 § 185 bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kyrkvik X:X, med mindre avvikelse från
detaljplanens bestämmelser. Beslutet överklagades av ägarna till grannfastigheten Kyrkvik
X:X, NN och NN, vilka under ärendets handläggning anmält att man motsatte sig
byggnadsåtgärderna. Länsstyrelsen beslutade 2007-07-13 att upphäva nämndens beslut och
återsända ärendet till nämnden för ny handläggning då formellt beslut om acceptans av
befintliga tidigare avvikelser från detaljplanebestämmelserna, enligt 17 kap. 18a § plan-
och bygglagen saknades.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2007-08-16 § 189 på nytt bygglov för samma
tillbyggnad som behandlats tidigare, nu med förklaring att man också accepterar befintliga
tidigare plan-avvikelser. Det tidigare avgivna yttrandet från grannen togs med i behandlingen
av ärendet. Även denna gång överklagade ägarna till grannfastigheten Kyrkvik X:X beslutet.
Länsstyrelsen beslutade 2009-01-19 att upphäva nämndens beslut med motiveringen att
avvikelsen från detaljplanen inte kunde anses vara att betrakta som mindre.

Sökanden, NN, har överklagat länsstyrelsens beslut till länsrätten.
Länsrätten har nu givit miljö- och byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig i ärendet.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse 2009-03-20
________

Yrkande
Peter Ahlberg (S) yrkar att nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse och överlämnar
den som svar till länsrätten.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Ahlbergs yrkande.

forts.
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forts. § 66

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut och hemställer att länsrätten bifaller
överklagandet och fastslår nämndens ursprungliga bygglovbeslut.

2 Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteutlåtande som sitt eget och överlämnar
yttrandet till länsrätten.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Torbjörn Stensson (S) i handläggningen.
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§ 67

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV
FÖRRÅD (SJÖBOD) FÖR YRKESMÄSSIG VERKSAMHET PÅ FASTIGHETEN
SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 08/0290
NN

Ärendebeskrivning:
Anmäles länsstyrelsens beslut 2009-03-17 att inte pröva överklagandet från NN över miljö-
och byggnadsnämndens beslut 2008-12-02 att bevilja bygglov för nybyggnad av förråd
(sjöbod) för yrkesmässig fiskeriverksamhet inom småbåtshamnen på Kolholmarna i Lysekil.

Skälen för Länsstyrelsens beslut är bl a att ”Intresseorganisationer har i praxis inte tillerkänts
klagorätt om beslutet riktat sig mot en eller flera medlemmar personligen eller då ärendet i
första hand berört någon utanför organisationen. Det kan i nu aktuella ärendet anses som att
NN har till uppgift att företräda intressen som kan antagas vara berörda av det meddelade
bygglovet, och då främst båtägarnas intressen. Enbart denna omständighet kan emellertid inte
grunda rätt för NN att överklaga bygglovet”.
Vidare säger länsstyrelsen att ”Intresseorganisationer kan naturligen biträda en medlem
genom att exempelvis upprätta en överklagandeskrivelse som undertecknas av medlemmen.
NN kan genom överklagandeskrivelsen inte anses företräda en specifik medlem av
föreningen.” Överklagandet skall därför avvisas utan prövning i sak.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 68

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG FÖR
TILLFÄLLIG ÄNDRAD ANVÄNDNING AV DEL AV BOSTAD PÅ FASTIGHETEN
SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 07/1035
NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut 2009-03-23 bifalla överklagande från NN över miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2007-12-13 § 311 om avslag för tillfällig ändrad användning av del
av bostad till galleri/utställning/försäljning på fastigheten Skaftö-Backa X:X.
Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och beviljar NN tillfälligt bygglov under en period
om fem år.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG FÖR
UPPFÖRANDE AV BALKONG PÅ FAST. SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 07/1308
NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut 2009-03-18 att avslå överklagande från NN och NN över miljö-
och byggnadsnämndens beslut 2008-02-28 § 62 att avslå ansökan om uppförande av balkong
på fastigheten Skaftö-Backa X:X.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 70

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT PÅ FAST. BRASTAD X:X

Diarienummer: 08/1168
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-12-11 § 283, att som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklara att nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Brastad X:X kan tillåtas. Som villkor för beslutet anges 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.

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

Sökanden överklagade nämndens beslut och yrkade att länsstyrelsens skulle upphäva punkten
2 i nämndens beslut.

Länsstyrelsen har i beslut 2009-03-31 upphävt punkt 2 i miljö- och byggnadsnämndens beslut
med bl a följande motivering.

Enligt 10 § förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. skall byggnader
som innehåller bostäder och deras installationer för uppvärmning, kylning och ventilation ha
särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi. Enligt 18 § samma
förordning får Boverket meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bl.a. 10 §.

I avsnitt 9:2 i Boverkets byggregler (BBR) har kraven på bostäders energianvändning enligt
10 § förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. utvecklats. I avsnitt 9:2
BBR anges att bostäder skall utformas så att byggnadens specifika energianvändning uppgår
till högst 110 kWh per m2 golvrea och år i klimatzon söder. (Nu aktuell fastighet omfattas
enligt BBR av klimatzon söder.) För en- och tvåbostadshus med direktverkande elvärme som
huvudsaklig uppvärmningskälla får byggnadens specifika energianvändning högst uppgå till
75 kWh per m2 golvarea och år i klimatzon söder. På vilket sätt energianvändningens skall
begränsas till i BBR angivna tal preciseras inte närmare i föreskriften.

Mot bakgrund av ovanstående finner inte Länsstyrelsen att det finns skäl att i ett
förhandsbesked ge villkor som går längre än vad som föreskrivs i Boverkets föreskrifter.

Det överklagade villkoret i punkt 2 skall därför upphävas.

________

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-04-02 26 (53)

JUSTERING Sign:

forts. § 70

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall överklaga länsstyrelsens beslut till länsrätten.

Peter Ahlberg (S) och Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden inte skall överklaga
länsstyrelsens beslut.

Tilläggsyrkande
Peter Ahlberg (S) yrkar att nämnden skall uppdra åt förvaltningschefen att utreda om, och i så
fall hur, högre energikrav kan ställas vid nybyggnad.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Löfgrens yrkande mot Ahlberg och Nordlunds yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Ahlberg och Nordlunds yrkande att inte överklaga länsstyrelsens beslut.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande. Han finner att nämnden antar
Ahlbergs tilläggsyrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

2 Nämnden beslutar att inte överklaga länsstyrelsens beslut.

3 Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utreda om, och i så fall hur, högre
energikrav kan ställas vid nybyggnad.

________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-04-02 27 (53)

JUSTERING Sign:

§ 71

INFORMATION OM VINDKRAFTPARK PÅ SKOTTFJÄLLET

Planenheten informerar om KS beslut att inte kräva detaljplan för utbyggnad av vindkraftpark
på Skottfjället. Utav tretton verk är endast ett placerat i Lysekils kommun och de övriga i
Munkedals kommun.

________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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§ 72

DETALJPLAN FÖR SLÄTTEGÅRDEN, KRONBERGET 1:82 M.FL. LYSEKILS
KOMMUN

Diarienummer: MBN 09/27/214

Ärendebeskrivning
Det kommunala bostadsbolaget, Lysekilsbostäder, har för avsikt att uppföra ett bostadshus i
fyra våningar samt ett garageplan. Den föreslagna byggnaden ska kunna sammankopplas med
det befintliga äldreboendet på grannfastigheten och innehålla 33 lägenheter. Lägenheterna är i
första hand tänkta för boendekategorin 65+, och planeras att upplåtas med kooperativ
hyresrätt.

Kommunen har gjort en preliminär bedömning att detaljplanen inte kommer att medföra
betydande miljöpåverkan. Samråd har skett med länsstyrelsen som har samma uppfattning.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning 2009-03-19
Genomförandebeskrivning 2009-03-19
Plankarta 2009-03-19
Behovsbedömning 2009-02-19

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Nämnden beslutar att föra ut planförslaget för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen.

Planens genomförande bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras och behov av att upprätta en
särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte.
________

Yrkande
Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens förslag till beslut.

Tilläggsyrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar att följande energikrav inarbetas i detaljplanen:

 Bostadsbyggnaderna skall isoleras med motsvarande 30, 40 och 50 cm mineralull
kvalitet A i bottenbjälklag, ytterväggar respektive takbjälklag.
Anm. 30 cm isolering motsvarande ett energiläckage på under 018 W/m2 K

40 cm isolering motsvarande under 0,09 W/m2 K
50 cm motsvarar ett energiläckage under 0,07 W/m2 K

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

forts.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Nordlunds yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande. Han finner att nämnden beslutar
att inte anta tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Löfgrens tilläggsyrkande
Nej-röst för inte bifalla tilläggsyrkandet.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

John Berntsson (M) x

Christer Hammarqvist (c) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Maria Forsberg (S) x

Peter Ahlberg (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 1 10

Omröstningsresultat
Med 1 ja-röster för Löfgrens tilläggsyrkande mot 10 nej-röster beslutar miljö- och
byggnadsnämnden att inte anta tilläggsyrkandet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att föra ut planförslaget för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen.

Planens genomförande bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras och behov av att upprätta en
särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte.

forts.
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Reservation
Inge Löfgren (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
EU har bestämt att till år 2020 skall den totala energiförbrukningen ha minskat med 20 %, att
de fossila koldioxidutsläppen skall vara 20 % lägre och att andelen förnybara bränslen skall
vara 20 % av den totala energiförbrukningen. Allt beräknat utifrån basåret 1990.

Lysekil har i kommunfullmäktige, februari 2009, antagit en energi- och klimatplanen som
anger att Lysekil skall minska den totala energianvändningen i kommunen med 10 % från år
2000 till år 2012. Samtidigt bestämdes att användningen av fossila bränslen skall minska med
30 % från år 2000 till år 2012.

Miljöpartiet anser att för att klara EUs och Lysekils målsättning så måste alla nya byggnader
ha bästa möjliga energieffektivitet. Därför bör byggnader som handläggs av miljö- och
byggnadsnämnden innefattas av dessa krav.

Reservationer
Christer Hammarqvist (C), Hans Nordlund (M), John Berntsson (M) och Yngve Larsson (FP)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärenden på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 73

DETALJPLAN FÖR SÖDRA BANSVIK, GAMLESTAN 20:13 M.FL. LYSEKILS
KOMMUN

Diarienummer: MBN 08/56/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för Södra Bansvik, Gamlestan 20:13 m.fl. har varit utskickat för
samråd under tiden 10 februari – 10 mars 2009. Planförslaget innebär att Gamlestan 20:13
omvandlas från industrikvarter till bostadskvarter med viss handel i bottenvåningen. Norra
Hamngatan föreslås omgestaltas och på kajen förslås restaurang, servicebyggnad,
förrådsbyggnader samt strandpromenad.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse 2009-04-02
Plankarta

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Nämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning enligt 5 kap 23 § plan- och
bygglagen.
________

Yrkande
Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens förslag till beslut.

Tilläggsyrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar att följande energikrav inarbetas i detaljplanen:

 Bostadsbyggnaderna skall isoleras med motsvarande 30, 40 och 50 cm mineralull
kvalitet A i bottenbjälklag, ytterväggar respektive takbjälklag.
Anm. 30 cm isolering motsvarande ett energiläckage på under 018 W/m2 K

40 cm isolering motsvarande under 0,09 W/m2 K
50 cm motsvarar ett energiläckage under 0,07 W/m2 K

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

 Att sjöbodarnas höjd sänks till maximalt 2,5 m över golvplan och att den planerade
restaurangens höjd sänks till maximalt 4,0 m över golvplan.

forts.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Nordlunds yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande. Han finner att nämnden beslutar
att inte anta tilläggsyrkandet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning enligt 5 kap 23 § plan- och
bygglagen.

Reservation
Inge Löfgren (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
EU har bestämt att till år 2020 skall den totala energiförbrukningen ha minskat med 20 %, att
de fossila koldioxidutsläppen skall vara 20 % lägre och att andelen förnybara bränslen skall
vara 20 % av den totala energiförbrukningen. Allt beräknat utifrån basåret 1990.

Lysekil har i kommunfullmäktige, februari 2009, antagit en energi- och klimatplanen som
anger att Lysekil skall minska den totala energianvändningen i kommunen med 10 % från år
2000 till år 2012. Samtidigt bestämdes att användningen av fossila bränslen skall minska med
30 % från år 2000 till år 2012.

Miljöpartiet anser att för att klara EUs och Lysekils målsättning så måste alla nya byggnader
ha bästa möjliga energieffektivitet. Därför bör byggnader som handläggs av miljö- och
byggnadsnämnden innefattas av dessa krav.

Reservationer
Christer Hammarqvist (C), Hans Nordlund (M), John Berntsson (M) och Yngve Larsson (FP)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärenden på den offentliga delen av sammanträdet.
________
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§ 74

DETALJPLAN FÖR NORRA GRUNDSUND, LYSE-BERGA 2:55 M.FL. LYSEKILS
KOMMUN

Dnr: MBN P97/004

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för Norra Grundsund, Lyse-Berga 2:55 m.fl.,upprättat 2003-06-18,
reviderat 2003-12-11 och 2009-02-06 har varit utställt för granskning under tiden 17 februari -
16 mars 2009.

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

Beslutsunderlag
Utställningsutlåtande 2009-04-02
Utställningsutlåtande daterade 2003-12-11 och 2004-10-06
Samrådsredogörelse 2000-09-07
Plankarta
Illustrationskarta

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Nämnden godkänner förslag till detaljplan för Norra Grundsund, upprättat 2003-06-18,
reviderat 2003-12-11 och 2009-02-06 med de justeringar som föreslås i utställningsutlåtandet
daterat 2009-03-30. Efter komplettering enligt utställningsutlåtandet överlämnas det
justerade planförslaget till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan- och
bygglagen.

Nämnden påpekar att avtal avseende åtgärder på allmänna vägen skall upprättas mellan
kommunen och Vägverket innan detaljplanen antas.
________

Yrkanden
Lars-Erik Johansson (S) och Torbjörn Stensson (S) yrkar att bryggan längst i söder slopas i
detaljplaneförslaget med hänsyn till den angränsande badplatsen.

Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens förslag till beslut.

forts.
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Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Johansson och Stenssons yrkande mot Nordlunds yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Nordlunds yrkande.

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

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

John Berntsson (M) x

Christer Hammarqvist (c) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Maria Forsberg (S) x

Peter Ahlberg (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 4 7

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Johansson och Stenssons yrkande mot 7 nej-röster för Nordlunds yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden att godkänna detaljplanen.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner förslag till detaljplan för Norra Grundsund, upprättat 2003-06-18,
reviderat 2003-12-11 och 2009-02-06 med de justeringar som föreslås i utställningsutlåtandet
daterat 2009-03-30. Efter komplettering enligt utställningsutlåtandet överlämnas det justerade
planförslaget till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.

Nämnden påpekar att avtal avseende åtgärder på allmänna vägen skall upprättas mellan
kommunen och Vägverket innan detaljplanen antas.

forts.
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Reservationer
Christer Hammarqvist (C), Hans Nordlund (M), John Berntsson (M) och Yngve Larsson (FP)
reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot kommunallagen 6 kap. § 19a att behandla
myndighetsärenden på den offentliga delen av sammanträdet.
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ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND

Diarienummer: MBN 09/39/409

Vid nämndens sammanträde 2009-03-03 under punkten ”Allmänhetens frågestund” framförde
en av åhörarna NN synpunkter på nämndens och förvaltningens handläggning och beslut i ett
av henne initierat ärende rörande ansökan om förhandsbesked.
NN lämnade en skrivelse till ledamöter och tjänstemän.

Förvaltningschef Johan Bengtsson redogör kortfattat för handläggningen av ärendet.
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§ 76

ÄRENDE RÖRANDE FÖRELÄGGANDE OM ÅTGÄRDER PÅ OLOVLIGT
UPPFÖRD BYGGNAD PÅ FASTIGHETERNA LÖNNDAL X:X OCH X:X,
NU FRÅGA OM HANDRÄCKNING FÖR VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDER

Diarienummer: 03/B289 och 03/056/221
NN

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 2004-05-13 § 128 att avslå ansökan om bygglov i efterhand för
uppförande av förrådsbyggnad samt beslutade 2004-06-17 § 150 om föreläggande att åtgärda
byggnaden så att den i sin helhet blir placerad inom Lönndal X:X.

Beslutet överklagades av sökanden till länsstyrelsen som i beslut 2005-11-21 avslog
överklagandet. Sökanden överklagade vidare till länsrätten som i dom 2006-05-29 lämnade
bifall till överklagandet och undanröjde byggnadsnämndens och länsstyrelsens beslut.

Byggnadsnämnden överklagade länsrättens beslut till kammarrätten som i dom 2007-10-16
biföll byggnadsnämndens överklagande och fastställde, med ändring av länsrättens dom,
länsstyrelsens beslut.
Sökanden begärde prövningstillstånd i ärendet av Regeringsrätten vilken, med fastställande av
kammarrättens dom, beslutade att inte meddela prövningstillstånd.
Regeringsrättens beslut meddelades 2008-10-10. Vid inspektion på platsen 2009-03-05 hade
fastighetsägaren inte påbörjat åtgärder för att efterkomma lagakraftvunnet beslut, och inte
heller anmält till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen någon tidplan för sådana åtgärder.

Byggnadsnämndens ursprungliga beslut om föreläggande om åtgärder var kopplat till en sista
tidpunkt för att åtgärda byggnaden så att den i sin helhet blir placerad inom Lönndal X:X.
Denna sattes till 3 månader efter att nämndens beslut vunnit laga kraft.

Beslutet om föreläggande gjordes enligt plan- och bygglagen 10 kap. 14 §, av vilken första
stycket lyder:
”I de fall som avses i 12 § 1-3 får byggnadsnämnden, i stället för att ansöka om handräckning,
förelägga ägaren av den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss
tid vidta rättelse. Följs inte föreläggandet, får byggnadsnämnden begära handräckning.”

Plan- och bygglagen 10 kap. 13 § lyder:
”Ansökningar om handräckning får göras av byggnadsnämnden. Bestämmelser om sådan
handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.”

forts.
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Kronofogdemyndigheten kan enligt 10 kap. 12 § plan- och bygglagen meddela särskild
handräckning så att rättelse sker. Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 10 kap. 13 § samma
lag ansöka om handräckning.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 10 kap. 13 § plan- och bygglagen (PBL),
att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om handräckning för att avlägsna olovligt placerade
byggnadsdelar i enlighet med lagakraftvunnen dom.
Rättelse skall ske genom att sådana åtgärder vidtas på uthusbyggnaden på/vid fastigheten
Lönndal X:X i Grundsund, att byggnaden efter åtgärderna i sin helhet är placerad inom det
område vilket enligt gällande detaljplan för Grundsund är kvartersmark, och vilken mark
tillhör eller kan tillhöra fastigheten Lönndal X:X.
Åtgärderna skall utföras på bekostnad av ägarna till fastigheten Lönndal X:X.
________

Yrkande
Lars Friberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Fribergs yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 10 kap. 13 § plan- och bygglagen (PBL),
att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om handräckning för att avlägsna olovligt placerade
byggnadsdelar i enlighet med lagakraftvunnen dom.
Rättelse skall ske genom att sådana åtgärder vidtas på uthusbyggnaden på/vid fastigheten
Lönndal X:X i Grundsund, att byggnaden efter åtgärderna i sin helhet är placerad inom det
område vilket enligt gällande detaljplan för Grundsund är kvartersmark, och vilken mark
tillhör eller kan tillhöra fastigheten Lönndal X:X.
Åtgärderna skall utföras på bekostnad av ägarna till fastigheten Lönndal X:X.
________
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§ 77

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD
TRANSFORMATORSTATION PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 09/0194
Ankomstdatum: 2009-02-26

NN

Ärendebeskrivning
NN har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av
en transformatorstation 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.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-03-23
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden 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 transformatorstation på fastigheten Fossa X:X, Skaftö.

Endast den mark som upptas av själva transformatorstationen 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
transformatorstationen. 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.

forts.
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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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§ 78

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ X:X

Diarienummer: 09/0184
Ankomstdatum: 2009-02-26

NN

Ärendebeskrivning
NN, har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskydds-dispens för nybyggnad av
ett bostadshus på fastigheten Skaftö X:X.
Byggnadens yta planeras till 130 m2.

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.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Lars-Gunnar Friberg (FP), Peter Ahlberg (S) och Inge Löfgren (MP)
anser att det inte föreligger särskilda skäl att lämna dispens och yrkar avslag på ansökan.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Stensson m.fl. yrkande.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun avslår, med stöd av 7 kap. 18 §
första stycket samt 7 kap. 31 § miljöbalken (MB) och länsstyrelsens delegationsbeslut 1999-
06-18, ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av ett
bostadshus på fastigheten Skaftö X:X, Skaftö.

Skäl för nämndens beslut
Nämnden bedömer att åtgärden i detta fall skapar en hemfridszon och att friluftslivet och
tillgängligheten för allmänheten eller livsvillkoren för växt- och djurlivet därigenom påverkas
om dispens meddelas för nybyggnad av det planerade bostadshuset. Nämnden anser därmed
att särskilda skäl inte finns för dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Nämnden bedömer att den sökta åtgärden inte är förenlig med de i 3 och 4 kap MB allmänna
kraven på lämplig hushållning med mark och vatten.
________
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§ 79

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV
TRANSFORMATORSTATION PÅ FASTIGHETEN HUMLEKÄRR X:X

Diarienummer: 09/0188
Ankomstdatum: 2009-02-26

NN

Ärendebeskrivning
NN har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) ansökt om bygglov och
strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation på fastigheten Humlekärr X:X.
Byggnaden kommer att uppta en yta på ca 3 m2.

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.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-03-23
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden 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 Humlekärr X:X, vid Fiskebäcksvik i
Lysekils kommun.

Endast den mark som upptas av den planerade transformatorstationen och som redovisas i
ansökningshandlingarna (bilaga 1) får tas i anspråk för ändamålet.

Skäl för nämndens beslut
Transformatorstationen ska ersätta befintlig stolptransformator i samma område p.g.a. att den
luftledning som finns idag ska grävas ned som kabel. Området är sedan länge ianspråktaget
som badplats/lotsplats. Nämnden bedömer att åtgärden i detta fall inte har någon hemfridszon
och att den varken kommer att påverka friluftslivet och tillgängligheten för allmänheten eller
livsvillkoren för växt- och djurlivet om strandskyddsdispens meddelas. Nämnden anser
därmed att särskilda skäl finns för dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Nämnden bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med de i 3 och 4 kap MB allmänna
kraven på lämplig hushållning med mark och vatten.

forts.
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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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§ 80

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD (SJÖBOD) SAMT
RIVNING AV BEFINTLIG BYGGNAD PÅ FAST. LÖNNDAL X:X,
ARRENDEMARK XXXX OCH XXXX

Diarienummer: 09/0117
Ankomstdatum: 2009-02-06

NN

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förråd (sjöbod) samt rivning av befintlig byggnad
på arrendemark på fastigheten Lönndal X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1987-10-12.

Sökanden har med redogörelse från teknisk konsult och med fotografier framfört att det
föreligger stabilitetsbrister i byggnadens grund och röta i nedre stomdelar, samt behov av att
byta rötskadad beklädnad och målning.
Man vill flytta byggnaden 0,2 m mot kanalen för att skydda fasaden mot nya fuktskador samt
med befintlig taknockhöjd ändra taklutningen från 30º till 27º för att förbättra entrén direkt till
byggnadens övre våning. I övrigt skiljer sig ritningarna på befintlig byggnad inte från de som
visar den planerade.
De nya grundstolparna skall utföras av betong alt. stål, men de i främre raden mot kanalen
skall kläs med granit. Takpannor skall vara begagnat, lika det befintliga.

Platsen är i detaljplanen markerad med Sbq, och bestämmelserna säger följande:
”Inom med Sbq eller Thjq betecknat område får ny bebyggelse inte uppföras. Befintlig
byggnad som förstörts av våda får dock ersättas med en likartad. Även där så prövas lämpligt
med hänsyn till byggnadens skick och dess kulturhistoriska värde kan medges att befintlig
byggnad ersätts med en likartad. Inom med Thjq betecknat område kan dessutom medges ny
bebyggelse där så prövas lämpligt, om denna erfordras för bedrivande av småindustri,
hantverk eller annan hamnanknuten verksamhet, dock inte handel.”

Byggnaden, eller en kopia av denna, kan anses ha ett värde som en del av sjöbodsraden längs
kanalen i Grundsund. Denna miljö, men inte nödvändigtvis alla de individuella byggnaderna
som skapar den, har ett kulturhistoriskt värde.

forts.
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En förrådsbod i samma rad fick 2006-11-16 § 261 lov för rivning samt uppförande av en
nybyggnad lika befintlig, med motiveringen att den var i mycket dåligt skick men att miljön
behövde en ersättningsbyggnad.
Denna byggnad avsågs av sökanden också att flyttas från det bakomliggande berget, vilket
dock inte accepterades under ärendets handläggning, utan byggnaden utfördes med bibehållen
placering och med annan beklädnad än trä längst ner på fasaden mot berget för att skydda mot
fuktangrepp.

Vid besök på platsen kunde miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen konstatera att vissa skador
förelåg på byggnadens nedre delar, och att grundpelarna av staplad sten föreföll något osäkra.
Byggnadens övre delar inklusive takkonstruktionen föreföll dock vara i stort sett opåverkade
och väl underhållna.

Berörda grannar Lönndal X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Yttrande har inkommit från Lönndal X:X i vilket erinras om att bryggarrende XXXX tillhör
dem, samt från Lönndal X:X i vilket framhålls att man inte accepterar en högre taknockhöjd
än den befintliga.
Kommunens mark- och exploateringsingenjör har inget att invända mot åtgärderna, under
förutsättning att man respekterar arrendeområdets gräns samt arrendebestämmelserna.
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Lars Friberg (FP) yrkar avslag eftersom åtgärden strider mot
detaljplanens bestämmelser

John Berntsson (M) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Stensson och Fribergs yrkande mot Berntssons yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Stensson och Fribergs yrkande.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Berntssons yrkande om bygglov
Nej-röst för bifall till Stensson och Fribergs yrkande om avslag

forts.
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

John Berntsson (M) x

Christer Hammarqvist (c) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Maria Forsberg (S) x

Peter Ahlberg (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 3 8

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Berntssons yrkande mot 8 nej-röster för Stensson och Fribergs yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 8 kap. 11 § plan- och
bygglagen (åtgärd i strid mot detaljplan).

Beslutet motiveras med att detaljplanens bestämmelser inte tillåter uppförande av nya
byggnader annat än i undantagsfall, och att den aktuella byggnaden inte kan anses ha så
kvalificerade tekniska brister att det motiverar en rivning snarare än en renovering. Det
kulturhistoriska värdet hos den befintliga byggnaden är också viktigare än ägarens intresse av
att kunna utföra åtgärderna med minimerade kostnader.
________
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§ 81

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV PUMPHUS PÅ SAMFÄLLD
MARK GÅSÖ X:X

Diarienummer: 08/0516
Ankomstdatum: 2008-04-08

NN

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av pumphus på samfälld mark Gåsö X:X.
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.
Området omfattas inte av strandskydd.

På platsen finns idag en pumpanordning i en betongringkonstruktion på en stengrund. Denna
pump, samt kringutrustningen, behöver skyddas av en byggnad. Byggnaden skall utföras i
traditionell stil med stående träpanel samt tegeltak.
Byggnaden har, efter synpunkter från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, minskats från
22 m2 till 14 m2.
NN har också sökt länsstyrelsens tillstånd för byggande i vatten.

Ägarna till fyra bostadshus samt fyra närliggande sjöbodar, vilka bedömts vara berörda av
åtgärden, har lämnat medgivande.
Ägaren till sjöbod nummer X på fastighetskartan har dock inte lämnat medgivande, och
framför följande:
”Någon byggnad som skulle utgöra hinder för oss att använda vår sjöbod fullt ut godkänner vi
inte. Sjöboden är från begynnelsen uppförd med stora portar på gavelsidan mot sjön för att
kunna ta in och ut båtar. Så har gjorts i alla tider och så gör vi även nu. Dessutom anser vi att
Gamla Kanalbryggan bör bevaras, förändringar med nybyggnation skulle väsentligt förändra
bilden av det gamla och genuina. Man bör se till det kulturhistoriska värdet.”
NN har på detta svarat att:
”Deras möjlighet att även i framtiden kunna transportera båt in och ut från boden kommer inte
att påverkas enligt vår bedömning.”
________
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Beslutet motiveras med att nämnden anser det en granne anfört om påverkan inte förefaller
medföra någon påtaglig inskränkning i dennes användning av sin förrådsbyggnad (sjöbod),
samt att den allmänna nyttan av pumphuset är av sådan art att också mindre påverkan av
enskildas förhållanden måste anses acceptabla.

Upplysning: Byggnadsarbeten får inte påbörjas innan tillstånd erhållits från länsstyrelsen.
________
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§ 82

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED AVSEENDE AVSTYCKNING AV TVÅ
TOMTER, SAMT NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ DESSA, FRÅN
FASTIGHETEN SANDÅKER X:X

Diarienummer: 08/1090
NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för avstyckning av två tomter, samt nybyggnad av
enbostadshus på dessa, från fastigheten Sandåker X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför strandskyddat område.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R13:
”Område särskilt värdefullt för rekreation. Område som är av värde för närrekreation i
anslutning till kommunens tätorter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i
detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna (inom strandskydd). Delar av områdena
kan vara av riksintresse för rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till
områdenas funktion som friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I
områden med strandskydd krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid förändringar.”
Den angivna platsen för avstyckningar gränsar till en befintlig bebyggelsegrupp om sex
fastigheter.

Tomterna är markerade i en storlek av cirka 1100-1200 m2.
Sökanden anger att man avser att anordna enskild avloppsanläggning.
Sökanden anger som skäl för ansökan: ”Stycka av och bebygga.”

Miljöenheten har lämnat ett yttrande där man konstaterar att det finns förutsättningar att göra
en avloppsanläggning inom eller i anslutning till de föreslagna tomterna. 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.
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Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2008-08-14, vilket
resulterade i följande yttrande:
Delar av samrådsgruppen besökte platsen.
Det kunde konstateras att markvegetationen på den angivna platsen var av arter som trivs på
fuktiga eller blöta platser. Frågor kring markstabilitet samt bäcken/dikets eventuella
säsongsanknutna översvämning måste därför beaktas.
Lokalisering av byggnader i detta läge ansluter till en befintlig bebyggelsegrupp, varför det
från landskapsbildsynpunkt samt i relation till översiktsplanens anvisningar inte förefaller
finnas något hinder. Sökanden bör dock överväga, både av markfukt- och lokaliseringsskäl,
om inte en lämpligare placering av tomter är med båda på samma avstånd från bäcken som
den övre (nordvästra) tomten är placerad.
Samrådsgruppen anser att det kan finnas förutsättningar för komplettering med två tomter i
området, men att sökanden bör beakta frågan om markens stabilitet och eventuell
översvämningsrisk, samt lämpligheten för avloppsinfiltration i området.

Berörda grannar Kyrkeby X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Sandåker X:X och X:X samt
Skopekärr X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Synpunkter har inkommit från
Sandåker X:X och Kyrkeby X:X vilka anser att placeringen av de föreslagna tomterna samt
tillfartsväg till dessa utgör en betydande olägenhet för deras befintliga förhållanden.
________

Yrkanden
Peter Ahlberg (S) och Hans Nordlund (M) yrkar att ärendet skall återremitteras för kontakt
med sökanden om alternativa placeringar.

Inge Löfgren (M) och Torbjörn Stensson (S) yrkar avslag med motivering att dalen utgör en
viktig och bevarandevärd miljö- och naturresurs i form av en våtmark, på vilka det råder brist.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ahlberg och Nordlunds återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.

Om nämnden beslutar avgöra ärendet idag, proposition på Löfgren och Stenssons yrkande om
avslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag.
Han finner att nämnden beslutar att ärendet skall återremitteras.
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Omröstning begärs.
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

John Berntsson (M) x

Christer Hammarqvist (c) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Maria Forsberg (S) x

Peter Ahlberg (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 7 4

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden att återremittera
ärendet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden återremitterar ärendet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen med instruktion att
kontakta sökanden för att diskutera ändringar av förslaget.
Ändringarna bör inkludera lokalisering av tomter efter sökandens samråd med grannar för att
minimera olägenheterna för dessa, samt en placering av föreslagna nya tomter längre från
bäckfåran i dalen.

Beslutet motiveras med att den aktuella dalgången av miljö- och landskapsbildsskäl inte bör
bebyggas nära bäckfåran, att den geotekniska lämpligheten för bebyggelse av marken närmast
bäcken kan ifrågasättas, samt att nu föreslagna placeringar kan innebära olägenheter för
boende på grannfastigheter.
________
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§ 83

ÅTERREMITTERAD ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR UPPFÖRANDE
AV, TILL NN HÖRANDE, FYRA ÖVERNATTNINGSSTUGOR MED VARDERA
FYRA RUM SAMT EN KONFERENSBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN RÖD X:X

Diarienummer: 07/B0122
Ankomstdatum: 2007-02-27

NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för uppförande av, till NN 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. Stor restriktivitet mot ny
bebyggelse skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns 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.

NN 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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forts. § 83

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.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-12-11 § 286 följande i ärendet:
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.

Sökanden har låtit teknikkonsulten BBK göra en utredning av tre alternativa väglösningar
med gång- och cykelbana, av vilket förordas det alternativ som betecknas 1. Enligt detta
placeras gång- och cykelbanan på norra sidan av väg 796 med minimala intrång i
fastigheterna ägda av NN och NN.
Vägverket är underrättade om utredningen.
________

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

3. Byggnadsarbeten får ej påbörjas förrän bygglov ha beviljats.
________


