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ANSLAGSBEVIS:

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

Sammanträdesdatum: 2009-05-07 Justeringsdatum: 2009-05-12

Anslagsdatum: 2009-05-12 Anslagets nedtagande: 2009-06-03

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

Sammanträdestid: 2009-05-07 kl 09.15 – 15.50
Ajournering 11.50 – 13.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf
Lars-Gunnar Friberg (FP)
Hans Nordlund (M)
John Berntsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Lars-Erik Johansson (S)
Kent Karlsson (S)
Inge Löfgren (MP), ej § 89

Tjänstemän:

se sidan 2

Göran Emanuelsson (S) för Torsten Vikingson (S)
Maria Forsberg (S) för Peter Ahlberg (S) t o m § 88
Lena M Hermansson (S) för Peter Ahlberg (S)
§§ 89 - 95 och §§ 97 – 109
Marianne Bråten (S) för Peter Ahlberg (S) § 96
Bengt Andreasson (LP) för Inge Löfgren (MP) § 89

Icke tjänstgörande ersättare:
Knut-Dag Grenness (FP)
Marianne Bråten (S) §§ 83-95 och §§ 97-110
Lena M Hermansson (S), §§ 83-88
Maria Forsberg (S) fr o m § 100
Bengt Andreasson (LP) t o m § 99, kl.11.50

Frånvarande
Maria Forsberg (S) fr o m § 89 t o m § 99
Inge Löfgren (MP) § 89
Lena M Hermansson (S) § 96

Paragrafer: 83 – 110

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

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

Justerare:
………………………………………………..
Göran Emanuelsson
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JUSTERING Sign:

Tjänstemän:

Johan Bengtsson, miljö- och stadsbyggnadschef
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekreterare
Andreas Bäckström, byggnadsinspektör, §§ 88 - 89
Ylwa Larsson, vik plan- och mätenhetschef, §§ 100 -102
Roger Kämäräinen, planarkitekt, §§ 100 - 102
Dan Jagefeldt, miljöingenjör, §§ 104 - 105
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 105 - 110
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JUSTERING Sign:

§ 83

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP) yrkar att följande ärenden på dagordningen
punkterna 5.1, 5.2 och 5.3 under gruppen 5 Planärenden, samt punkterna 6.1 ”Information om
tillsyn campinganläggningar” samt 7.1 och 7.2 ”länsstyrelsens remisser om stentäkter” skall
behandlas på den öppna delen av sammanträdet eftersom dessa inte kan anses vara
myndighetsutövning.

Hans Nordlund (M) yrkar att punkterna 7.1 och 7.2 skall flyttas till den öppna delen av
sammanträdet, i övrigt skall föreslagen dagordning fastställas, eftersom behandlingen av
dessa ärenden är att betrakta som 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
i enlighet med Nordlunds yrkande.

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

Göran Emanuelsson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 7 4

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 83

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:

2.1 Sammanställning – bygg- och miljöärenden.

3.1 Delegerade beslut – miljöärenden

4.4.1 Tjänsteskrivelse 2009-05-03, Ärende – yttrande till länsrätten laglighetsprövning av
nämndens protokoll 2009-03-03.

4.8 Tjänsteskrivelse 2009-04-27, Yttrande till länsrätten, Skaftö-Berg X:X

9.1 Grannesynpunkter till ärende Groröd X:X

Nedanstående punkter flyttas till den offentliga delen av sammanträdet

5 Planärenden
Gruppen planärenden 5.1, 5.2 och 5.3

6.1 Information om tillsyn campinganläggningar

7.1 Länsstyrelsens remiss – NN ansökan on tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt stentäkt
på fastigheten Broberg X.X och X:X.

7.2 Länsstyrelsens remiss – NN, ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till fortsatt och
utvidgad stentäkt på fastigheterna Skarstad X:X och Bjälkebräcka X:X samt Skarstad
X:X.

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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§ 84

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

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

Bilaga: Sammanställning april
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 85

INFORMATION OM ANNONSKOSTNAD FÖR NÄMNDENS KALLELSE

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-03-03 att kallelsen till nämndens sammanträde
skall annonseras i lokalpressen, Lysekilsposten och Bohusläningen.
Annonskostnaden per tillfälle för Lysekilsposten är 1171 kr och Bohusläningen 1979 kr, totalt
blir det en kostnad för 2009 på 28 350 kr exkl. moms.

Kallelsen finns också på kommunens hemsida och anslagen på kommunens anslagstavla.
Komplett föredragningslista sänds till nämndens ordinarie ledamöter och ersättare samt till
Lysekilsposten, Bohusläningen och TV4 Väst.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att kallelsen till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde skall anslås
på biblioteken i samtliga kommundelar.

Vidare beslutar nämnden att tillsvidare inte annonsera i dagspressen och uppdrar åt
förvaltningschefen att förhandla med pressen om eventuellt ett mera förmånligt annonspris.
________
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JUSTERING Sign:

§ 86

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

- 6 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 3 beslut övriga ärenden
- 6 beslut rörande livsmedelshantering
- 6 beslut rörande renhållning
- 7 beslut rörande bergvärmepumpar
- 1 beslut hälsoskydd

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 87

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – STADSBYGGNADSÄRENDEN

Bygglovenheten har under april 2009, med stöd av delegationsbeslut, beslutat följande:

- 18 beviljade bygglov
- 30 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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§ 88

INFORMATION OM PASSIVHUS

Byggnadsinspektör Andreas Bäckström informerar om energisnåla bostadsbyggnader, s.k.
Passivhus.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet
________
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§ 89 (punkt 6.1 i föredragningslistan)

INFORMATION OM TILLSYN CAMPINGANLÄGGNINGAR

Diarienummer: 08/007

Information om rådande situation på campinganläggningar inom kommunen. Villavagnar och
husvagnar har försetts med permanenta tillbyggnader av olika slag såsom altaner, uterum
m.m och bygglov för dessa åtgärder saknas.
En åtgärd från miljö- och byggnadsnämndens sida krävs som innefattar alla
campinganläggningar, för att skapa ordning och klarhet inom detta område.
________

Jäv
Ordföranden Yngve Larsson (FP), John Berntsson (M) och Lars Friberg (FP) anför, att de
anser, att ledamoten Inge Löfgren (MP) är jävig i detta ärende, enligt kommunallagen 6 kap.
25 §, punkt 5, eftersom Löfgren äger en campingplats.

Torbjörn Stensson (S) anför att Inge Löfgren (MP) inte kan anses vara jävig.

Ordföranden anför, att han i denna situationen låter nämnden pröva jävsfrågan enligt KL 6
kap. 24 §.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Larsson m fl anförande mot Stenssons anförande

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda anföranden och finner att nämnden beslutar att
anse Löfgren vara jävig.

Således lämnar Löfgren sammanträdet under behandlingen av ärendet.

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vidare med
information och upplysning till campingägarna, om regelverket avseende stadigvarande
uppställning av villavagnar och husvagnar samt tillbyggnad av dessa.

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

forts.
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forts. § 89

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden uppdrar åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att arbeta fram förslag till
handlingsplan för att komma till rätta med olovligt byggande inom campingplatserna i
kommunen.
________
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§ 90

REMISS FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE – MEDBORGARFÖRSLAG
AVSEENDE AVBRUTEN PLANPROCESS SÖDRA STOCKEVIK

Diarienummer: MBN 09-52-214

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har till miljö- och byggnadsnämnden remitterat för yttrande
medborgarförslag avseende avbruten planprocess, Södra Stockevik, Grönskult X:X m.fl.
Medborgarförslaget föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den demokratiska processen
får fortsätta på sätt som PBL anvisar att detaljplanarbete skall ske.
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S), Lars-Gunnar Friberg (FP) och Inge Löfgren (MP) anser att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är välgrundat och beslutet har tagits i en demokratisk ordning och
yrkar därmed att nämnden skall avslå medborgarförslaget.

Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden skall bifalla medborgarförslaget.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Stensson m fl yrkande mot Nordlunds yrkande.

Proposition
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 Stensson m fl yrkande

forts.
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forts. § 90

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

Lena M Hermansson (S) x

Göran Emanuelsson (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 m fl yrkande beslutar
miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stensson m fl yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden kan inte medverka till att planarbete återupptas och föreslår att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget.

Reservationer
Mot beslutet lämnar Yngve Larsson (FP), Christer Hammarqvist (C), John Berntsson (M) och
Hans Nordlund (M) blank reservation
________
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JUSTERING Sign:

§ 91

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV FÖR
FÖRRÅDSBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BERG X:X

Diarienummer: 08/0213
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-05-07 om bygglov för nybyggnad av förråds-
byggnad på fastigheten Skaftö-Berg X:X.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut 2009-03-31 avslår överklagandet från NN
och NN och avvisar överklagandet från NN.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 92

ANMÄLES KAMMARRÄTTENS BESLUT ATT INTE LÄMNA PRÖVNINGS-
TILLSTÅND AVSEENDE ÖVERKLAGAT BESLUT OM AVSLAG PÅ
FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 08/0700
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-08-28 § 173 att avslå ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X.
Beslutet överklagades av sökanden till länsstyrelsen som 2008-10-07 avslog överklagandet.
NN överklagade beslutet till länsrätten som i dom 2009-02-25 avslog överklagandet.
Beslutet överklagades vidare till kammarrätten i Göteborg som i beslut 2009-04-20 meddelar
att prövningstillstånd inte lämnas. Länsrättens avgörande står därför fast.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Kammarrättens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 93

ANMÄLES LÄNSRÄTTENS BESLUT ATT AVSLÅ BEGÄRAN OM INHIBITION
AV NÄMNDENS PROTOKOLL 2009-03-03, BEGÄRAN OM LAGLIGHETS-
PRÖVNING ENLIGT KOMMUNALLAGEN

Diarienummer: MBN 09-47-002
NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsrättens beslut 2009-04-03 att avslå NN:s begäran om inhibition av miljö- och
byggnadsnämndens protokoll från 2009-03-03 §§ 23, 24, 40, 41, 42, 43 och 49.
Länsrätten finner med hänsyn till vad som hittills framkommit inte skäl att, i avvaktan på
målets slutliga avgörande, förordna att besluten tills vidare inte skall gälla.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsrättens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 94

LÄNSRÄTTENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –
LAGLIGHETSPRÖVNING ENLIGT KOMMUNALLAGEN AVSEENDE BESLUT
TAGNA VID NÄMNDENS OFFENTLIGA DEL AV SAMMANTRÄDET.

Diarienummer: MBN 09-47-002
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2009-03-03 §§ 23, 24, 40, 41, 43 och 49 har
överklagats av NN till länsrätten med begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Begäran om laglighetsprövningen avser beslut som är tagna vid nämndens offentliga del av
mötet.

Länsrätten förelägger nämnden att inkomma med yttrande.

Beslutsunderlag
Ordföranden och Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2009-05-03
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till ordföranden och förvaltningschefens gemensamma
tjänsteskrivelse och yrkar att nämnden antar den som sin egen och överlämnar skrivelsen som
svar till länsrätten.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar ordföranden och förvaltningschefens gemensamma tjänsteskrivelse som sin
egen och överlämnar skrivelsen som svar till länsrätten.
________
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§ 95

REMISS FRÅN RIKSDAGENS OMBUDSMÄN (JO) –
BEGÄRAN OM UTREDNING OCH YTTRANDE

Diarienummer: MBN 09-40-108
Diarienummer: JO 1032-2009

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har i en remiss från JO anmodats att göra en utredning och yttra
sig över vad som framförts till JO i anmälningar 2009-02-18 och 2009-03-10.
Anmälningarna till JO avser handläggningen av detaljplaneärenden i strid mot
kommunallagens sammanträdesregler, vid nämndens sammanträden 2009-01-22 och 2009-
03-03.

Beslutsunderlag:
Ordföranden och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2009-04-15
Utredningspromemoria 2009-04-15
________

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP), Lena M Hermansson (S) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till
ordföranden och förvaltningschefens gemensamma tjänsteskrivelse och yrkar att nämnden
antar den som sin egen och överlämnar skrivelsen som svar till JO.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar ordföranden och förvaltningschefens gemensamma tjänsteskrivelse som sin
egen och överlämnar skrivelsen som svar till Riksdagens Ombudsmän (JO).
________
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§ 96

LÄNSRÄTTENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ FASTIGHETEN
SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 07/1255
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-12-13 § 310, att avslå ansökan om bygglov för
påbyggnad av del av flerbostadshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X. Beslutet överklagades
till länsstyrelsen som 2009-03-16 avslog överklagande från NN.
Sökanden har överklagat länsstyrelsens beslut vidare till länsrätten, som med underrättelse
begär yttrande från miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Ordförandens yttrande 2009-04-28
Vice ordförandens yttrande 2009-04-28
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Lars-Gunnar Friberg (FP)
yrkar att nämnden skall anta vice ordförandens yttrande och överlämna den som svar till

länsrätten.

Hans Nordlund (M) yrkar bifall till ordförandens yttrande.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Stensson och Fribergs 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 Nordlunds yrkande
Nej-röst för bifall till Stensson och Fribergs yrkande.

forts.
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forts. § 96

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

Marianne Bråten (S) x

Göran Emanuelsson (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 Fribergs yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stensson och Fribergs yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar vice ordförandens yttrande 2009-04-28 som sitt eget och överlämnar yttrandet
som svar till länsrätten.

Reservationer
Mot beslutet lämnar Yngve Larsson (FP), Christer Hammarqvist (C), John Berntsson (M) och
Hans Nordlund (M) blank reservation

Jäv
På grund av jäv deltog inte Lena M Hermansson (S) i handläggningen.
________
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JUSTERING Sign:

§ 97

LÄNSRÄTTENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM
FÖRHANDSBESKED, EVENSÅS X:X

Diarienummer: 07/0818
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-01-31 § 38 att avslå ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Evensås X:X.
Beslutet överklagades av sökanden till länsstyrelsens om 2009-03-10 avslog överklagandet.
Sökanden har överklagat länsstyrelsens beslut vidare till länsrätten, som med föreläggande
begär yttrande från miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse 2009-04-24
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (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 Stenssons yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

2 Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar
yttrandet till länsrätten.

________
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JUSTERING Sign:

§ 98

LÄNSRÄTTENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV FÖR
FÖRRÅDSBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BERG X:X

Diarienummer: 08/0213
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-05-07 om bygglov för nybyggnad av
förrådsbyggnad på fastigheten Skaftö-Berg X:X.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut 2009-03-31 avslår överklagandet från
NN.
Beslutet överklagades vidare till länsrätten som med föreläggande begär yttrande från miljö-
och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse 2009-04-27
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (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 Stenssons yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut att bevilja bygglov och hemställer att länsrätten
avslår överklagandet.

2 Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar
yttrandet till länsrätten.

________
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JUSTERING Sign:

§ 99

INFORMATION OM MILJÖDOMSTOLENS DOM –
UPPHÄVER STRANDSKYDDSDISPENS FÖR MUSSELODLINGAR VID
TRÄLEBERGSKILE

Diarienummer: 08/0270
NN

Anmäles Miljödomstolens dom 2009-04-21 att upphäva den av länsstyrelsen beviljade
strandskyddsdispensen för musselodlingar vid Trälebergs kile i Lysekils kommun.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 100 (punkt 5.1 i föredragningslistan)

DETALJPLAN FÖR MARIEDAL 1:136 M.FL. LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 08/52/214

Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg har för avsikt att etablera en ny livsmedelsbutik
om ca 3500 m2 på fastigheten Mariedal 1:136 där det funnits en OKQ8 bensinstation, som
numera är nedlagd. Planen medger också etablering av en mindre automatstation för
drivmedel. I planens södra del ligger Svensk Bilprovning som föreslås få en förändrad in- och
utfart.

Kommunen har gjort en preliminär bedömning att detaljplanen inte kommer att medföra
betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning,
Plankarta,
Behovsbedömning

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

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

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens förslag till beslut.

Tilläggsyrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar att planförslaget skall kompletteras med utredning om
planteringszon, miljöbedömning – koldioxid, dagvattenutredning samt redovisning om
förorening från gamla oljetankar.

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

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

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 100

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

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:

§ 101 (punkt 5.2 i föredragningslistan)

DETALJPLAN FÖR VANDRARHEM INOM OMRÅDET LYCKANS SLIP, DEL AV
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:170 M.FL. FISKEBÄCKSKIL, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 08/58/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för vandrarhem inom Lyckans slip har varit utskickat för samråd
under tiden 5 september – 17 oktober 2008. En del av planområdet omfattande det planerade
vandrarhemmet och en befintlig konferenslokal avgränsas för ändamålet hotell, vandrarhem
och konferens. Inom övriga delar av planområdet är ändamålet fortsatt småindustri.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att föra ut planförslaget på underrättelse enligt 5 kap 25 § plan- och
bygglagen.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att föra ut planförslaget på underrättelse enligt 5 kap 25 § plan- och
bygglagen.

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:

§ 102 (punkt 5.3 i föredragningslistan)

DETALJPLAN FÖR INDUSTRI OCH HANDEL INOM DALSKOGEN 7:1 M.FL.
SIVIKS INDUSTRIOMRÅDE, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 09/23/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan har upprättats för att ge möjlighet att utöka den aktuella
industrifastigheten inom Dalskogen 7:1 genom att lägga till mark, som i gällande plan är
avsatt som kvartersmark för industri samt allmän platsmark för natur.

Kommunen har gjort en preliminär bedömning att detaljplanen inte kommer att medföra
betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning,
Genomförandebeskrivning,
Plankarta,
Behovsbedömning

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

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:

§ 103 (punkt 7.1 i föredragningslistan)

LÄNSSTYRELSENS REMISS –
NN ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN TILL FORTSATT
STENTÄKT PÅ FASTIGHETEN BROBERG X:X OCH X:X

Diarienummer: 07/1540

Ärendebeskrivning
NN avser att förvärva fastigheten av Brodalens Granit KB och där bedriva fortsatt stentäkt för
produktion av blocksten till försäljning.
Bolaget ansöker om tillstånd till uttag av totalt 480 000 ton under 20 år med ett årligt uttag av
högst 24 000 ton inom samma område som stentäkt hittills har bedrivits på.

Beslutsunderlag
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2009-04-29, reviderad 2009-05-07
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att tjänsteskrivelsen kompletteras med krav på att efterbehandling
skall utföras så att inte olycksrisker uppkommer till följd av branta bergspartier. Exempelvis
kan slänterna behöva terrasseras.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden tillstyrker att länsstyrelsen lämnar NN tillstånd till blockstenstäkt på
rubricerade fastigheter i huvudsaklig överensstämmelse med bolagets ansökan.
Nämnden förutsätter att länsstyrelsen tillser att efterbehandlingen utförs så att inte
olycksrisker uppkommer till följd av branta bergspartier. Exempelvis kan slänterna
behöva terrasseras.

2 Nämnden antar miljöingenjörens tjänsteskrivelse som sin egen.
________
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JUSTERING Sign:

§ 104 (punkt 7.2 i föredragningslistan)

LÄNSSTYRELENS REMISS –
NN, ANSÖKAN ENLIGT MILJÖBALKEN OM TILLSTÅND TILL FORTSATT OCH
UTVIDGAD STENTÄKT PÅ FASTIGHETERNA SKARSTAD X:X OCH
BJÄLKEBRÄCKA X:X SAMT SKARSTAD X:X.

Diarienummer: 07/1165

Ärendebeskrivning
NN ansöker om tillstånd till fortsatt och utvidgad stentäkt med ett totalt uttag av 1,5 milj. ton
under 20 år. Årligt uttag uppgår till högst 75 000 ton. Produktionen är även fortsättningsvis
blocksten till försäljning för vidareförädling. Ansökan innebär en väsentlig produktionsökning
som föranleds av ökad efterfrågan på bolagets produkter. Utbytet av blocksten beräknas till
c:a 20% av utbruten mängd. Reststenen krossas till makadam och grus av Vägverket
Produktion i egen anläggning på angränsande fastighet Bjälkebräcka X:X.

Bilaga: Miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2009-04-29
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) anser att nämnden inte ska godta så stort uttag som ansökan avser och
yrkar att max 10 000 ton får brytas per år i 20 år.

John Berntsson (M) yrkar att nämnden skall anta miljöingenjörens tjänsteskrivelse och
överlämna den till länsstyrelsen som svar.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Löfgrens yrkande mot Berntssons yrkande

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

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

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 104

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

Lena M Hermansson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 10 1

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden tillstyrker att länsstyrelsen lämnar NN tillstånd till blockstenstäkt på
rubricerade fastigheter i huvudsaklig överensstämmelse med bolagets ansökan.

2 Nämnden anser dock att förslaget till kontrollprogram inte är tillräckligt omfattande
med tanke på den utökade verksamheten och förutsätter att länsstyrelsen fastställer ett
för verksamheten anpassat kontrollprogram. För att minska risken för miljöpåverkan i
händelse av oljeläckage anser nämnden att bolaget bör åläggas att använda biologiskt
nedbrytbara hydrauloljor så långt det är tekniskt möjligt.

3 Nämnden antar miljöingenjörens tjänsteskrivelse som sin egen.
________
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JUSTERING Sign:

§ 105

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND

NN vill veta bakgrunden till nämndens argument för att avbryta planarbetet i södra Stockevik
och frågar - vad menas med att ”inga nya fritidsanläggningar får komma till stånd söder om
Brofjorden”, samt - vad menas med fritidsanläggning.
Inge Löfgren redogör kortfattat om bestämmelsen i 4 kap. 4 § miljöbalken avseende nya
fritidsanläggningar.
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JUSTERING Sign:

§ 106

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PÅBYGGNAD AV TRAPPHUS PÅ
ENBOSTADSHUS, SAMT FASADÄNDRING (FÖNSTER), PÅ FASTIGHETEN
GAMLESTAN X:X

Diarienummer: 08/0950
Inkom: 2008-06-17

NN

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för påbyggnad av trapphus på enbostadshus, samt fasadändring
(fönster), på fastigheten Gamlestan X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1986-12-07 och ändrades
1996-02-12.

Avsikten är att, i samband med tidigare beviljat bygglov att ändra fasaden från eternit till
träpanel, bygga ett tornrum på trapphuset och göra fönsterändringar. Tornets högsta punkt
kommer att ligga cirka 2 meter över befintlig taknock.

Fastigheten ligger inom ett område som i detaljplanen är betecknad med ”Hela bebyggelse-
miljön i planområdet (kvartersmark och allmän platsmark) utgör värdefull kulturmiljö (q)”.
Det finns också ett program med råd och riktlinjer för bygglovsprövning i Gamlestan. I de
ursprungliga planbestämmelserna stod ”Bebyggelsens yttre och den utvändiga miljön skall
behandlas pietetsfullt så att den enhetliga och för äldre västkustförhållanden typiska
karaktären bibehålles”.

Gamlestan i Lysekil är det ursprungliga fiskeläget, och många av husen har tillkommit under
den period (omkring 1860-1910) när snickarglädjen spred sig som ett mode överlandet. I
Gamlestan har man dock använt snickarglädje påfallande lite, och kanske såg man den sortens
flärd som ett uttryck för ett främmande levnadssätt som man – medvetet eller omedvetet – tog
avstånd ifrån. Kanske har dekorationer, på verandor och på vindskivornas undersidor, tagits
bort när man har målat om husen eller lagt nytt tak, och idag finns nästan inga exempel på
renodlad snickarglädje.
Inte heller finns i det Gamlestan särskilt många ursprungliga stora och mycket uppglasade
verandor från förra sekelskiftet, eller liknande manifestationer av välstånd. I stort är den
påkostade arkitekturen med tinnar och torn frånvarande från Gamlestan.
När nya formelement föreslås i en gammal kulturmiljö är det också av vikt att man tänker
över vilka konsekvenser detta kan får för området som helhet i framtiden.

forts.
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forts. § 106

Mot de ovan angivna allmänna hänsynen skall ställas den enskilda fastighetsägarens intresse
av att utveckla sitt boende och att komma upp och få ett rum med mer utsikt och ljus. I
tornrummet skulle man kunna få kvällssol längre tid än man kan få på en veranda utanför
husets entrévåning, och kanske lite utsikt mot hamnen och vattnet i nordväst. Denna möjliga
utsikt mot vattnet kan dock komma att påverkas av den förestående exploateringen av Norra
Hamnens tidigare industriområde.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tveksamhet till projektet har kommunicerats till
sökanden, som i skrivelse begärt en prövning av ärendet av nämnden.
Berörda grannar Gamlestan X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP), Hans Nordlund (M), Yngve Larsson (FP), Christer Hammarqvist (C) och
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov.

Lars-Erik Johansson (S), Kent Karlsson (S), Göran Emanuelsson (S), Lena M Hermansson
(S) och Lars-Gunnar Friberg (FP) anser att Gamlestan är en känslig kulturmiljö och att
tillbyggnaden är ett våldsamt stilbrott i Gamlestan och yrkar därmed avslag på ansökan om
bygglov.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Löfgrens m fl yrkande mot Johanssons yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Löfgren m fl yrkande om bifall till bygglov.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Löfgren m fl yrkande om bygglov.
Nej-röst för bifall till Johansson m fl yrkande om avslag.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 106

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

Lena M Hermansson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 6 5

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Löfgren m fl yrkande mot 5 nej-röster för Johansson m fl yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Löfgren m fl yrkande om bifall till
ansökan.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Beslutet motiveras med att åtgärden kan anses tillföra positiva kvaliteter till den aktuella
byggnaden, samt att byggnadens läge och förutsättningar är unika vilket inte ger anledning att
bevilja liknande bygglov i andra delar av planområdet Gamlestan.

Reservationer
Mot beslutet lämnar Lars-Gunnar Friberg (FP), Kent Karlsson (S) och Göran Emanuelsson
(S) blank reservation
________
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§ 107

BEGÄRAN OM UPPHÄVANDE AV BEVILJAT BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD
AV ENBOSTADSHUS, SAMT PÅBYGGNAD MED ALTAN, PÅ FASTIGHETEN
MARIEDAL X:X

Diarienummer: 08/0596
Inkom: 2008-04-17 / 2009-04-09

NN

Ärendebeskrivning
Begäran avser upphävande av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, samt tillbyggnad med
altan, på fastigheten Mariedal X:X vilket miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2008-11-
06 § 254.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1995-10-19.

En av grannarna, Mariedal X:X, hade under ärendets beredning meddelat att hon motsatte sig
byggnation enligt planerna. När bygglov beviljades överklagade hon detta till länsstyrelsen.
Kort tid därefter såldes fastigheten Mariedal X:X, men överklagandet drogs inte tillbaka.

De nya ägarna till Mariedal X:X, vilka också har planer på att göra förändringar på sitt hus,
har nu kommit överens med Mariedal X:X att man ömsesidigt kan medge varandras
byggplaner. Något nytt beslut för Mariedal X:X kan dock inte tas så länge det tidigare beslutet
är föremål för överprövning.
För att simultant och rättvist kunna behandla de båda ansökningar som kommit in på
respektive fastighet Mariedal X:X och X:X, krävs att tidigare beslut på Mariedal X:X
upphävs. Länsstyrelsen kan då underrättas om att beslutet inte längre kan gälla oavsett vad de
kommer till i sin prövning, vilken prövning därmed kan avslutas.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden upphäver bygglovbeslutet fattat 2008-11-06 § 254.
________
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§ 108

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS, SAMT
PÅBYGGNAD MED ALTAN, PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X

Diarienummer: 09/0489
Inkom: 2009-04-17

NN

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, samt tillbyggnad med altan, på
fastigheten Mariedal X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1995-10-19.

Avsikten är att bygga till en avdelning i entrévåningen för badrum samt groventré/tvättstuga
mot norr. Ovanpå en envåningsdel mot öster skall också placeras en altan. Cirka 1,5 meter på
längden av ett befintligt uthus skall rivas för att ge plats för tillbyggnaden.
Åtgärderna är planenliga förutom att tillbyggnadens avstånd till fastighetsgräns understiger
det i detaljplanen angivna 4 meter. Ingen del av tillbyggnaden kommer dock att placeras
närmare fastighetsgränsen än befintlig byggnad.
I gränsen mellan fastigheterna Mariedal X:X och X:X är en nivåskillnad på cirka 1 meter,
vilket tas upp i en stödmur, och tillbyggnadens placering är in mot denna stödmur.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2008-11-06 § 254 bygglov för ovanstående, vilket
dock överklagades av en granne. Denna granne flyttade kort därefter, men drog inte tillbaka
överklagandet. Sökanden har begärt att tidigare bygglov skall upphävas, så att hon kan
komma överens med de nya grannarna om byggåtgärder på båda fastigheterna, vilken begäran
nämnden tagit ställning till.

Berörd granne Mariedal X:X har medgivit de i ansökan aktuella åtgärderna. Övriga grannar,
Mariedal X:X, X:X och X:X, har givits tillfälle att yttra sig över ansökan, och Mariedal X:X
har meddelat att man inte har något att erinra mot åtgärderna. Inga ytterligare yttranden har
inkommit.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
________
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§ 109

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS,
SAMT UPPFÖRANDE AV BALKONG, PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X

Diarienummer: 09/0157
Inkom: 2009-02-23

NN

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för till- och påbyggnad av enbostadshus, samt uppförande av balkong,
på fastigheten Mariedal X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1995-10-19.

Avsikten är att bygga till ett inglasat uterum mot väster (mot Gamla Landsvägen), samt att
bygga en taklätta med balkong mot söder (mot Mariedal X:X). Åtgärderna är planenliga.

Berörd granne Mariedal X:X har medgivit de i ansökan aktuella åtgärderna. Övriga grannar,
Mariedal X:X, X:X, X:X och X:X, har givits tillfälle att yttra sig över ansökan, och Mariedal
X:X, X:X och X:X har meddelat att man inte har något att erinra mot åtgärderna. Inga
ytterligare yttranden har inkommit.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
________
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§ 110

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR AVSTYCKNING AV TOMT,
SAMT NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ DENNA,
FRÅN FASTIGHETEN GRORÖD X:X

Diarienummer: 08/0666
Ankomstdatum: 2008-05-07

NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för avstyckning av tomt, samt nybyggnad av
enbostadshus på denna (tidigare med alternativ fritidshus), från fastigheten Groröd X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R19:
”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk
och hällmarker. Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och
mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.”

Den östra delen av fastigheten är avsedd att bli en ny tomt.
Sökanden har som skäl för ansökan angivit att ”försäljning eller gåvobrev till barn och
barnbarn”.
Sökanden har angivit att man avser att anordna en enskild avloppsanläggning.
I området kring Store Bäck råder geoteknisk instabilitet med skredrisk. Den aktuella platsen
för placering av byggnaden förefaller dock vara på fast berg.

Samrådsgruppen diskuterade ärendet 2008-05-29, och kom då med följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att läget inom den befintliga tomtgruppen kan accepteras. Enskild VA-
anläggning får utredas av sökanden, och WC inte är någon given lösning. Ärendet skall föras
till nämnden för beslut efter grannehörande.
Samrådsgruppen ser inga principiella hinder för att miljö- och byggnadsnämnden som
förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den sökta åtgärden kan tillåtas.

forts.
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forts § 110

Yttrande föreligger från miljöenheten i vilket sägs:
Miljöenheten kan konstatera att det finns förutsättningar att göra en avloppsanläggning inom
planerad tomt alternativt utanför men inom befintlig fastighet. Hänsyn måste tas till befintliga
närliggande samt nya planerade vattenbrunnar. För WC med annan lösning än sluten tank får
sökanden i samråd med miljöavdelningen utreda vilka möjligheter som finns. Med fördel
samordnas en ny avloppsanläggning med avloppet från det befintliga huset på fastigheten. En
avloppsanläggning som innebär utsläpp från WC ska även bedömas om den kan påverka
Natura 2000- området (Gullmarn) negativt. Ansökan om tillstånd för inrättande av ny
avloppsanläggning med utsläpp från WC kommer att skickas till Länsstyrelsen för deras
yttrande angående Natura 2000.

Berörda grannar Groröd X:X och X:X, samt Brastads-Öna X:X har givits tillfälle att yttra sig
över handlingarna. Yttrande har inkommit från Groröd X:X och Brastads-Öna X:X, samt från
Groröd X:X, vilka alla är negativa till ansökan, med angivande av skäl som att man är negativ
till förtätning i området samt tillfartsvägens placering, samt orolig för eventuell sprängnings-
påverkan på befintliga borrade brunnar.

Sökanden har i januari 2009 kompletterat ärendet med nya handlingar, med ändring av
tillfartsvägen placering samt ändring till att enbart gälla ett bostadshus med helårsstandard.

Samrådsgruppen diskuterade på nytt ärendet 2009-02-12, och kom då med följande yttrande:
Samrådsgruppen anser liksom tidigare att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked
enligt 8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.
De marginella förändringarna i de nya handlingarna motiverar inte att dessa skickas till
grannarna för nytt yttrande innan ärendet tas upp till beslut i nämnden.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall lämna positivt förhandsbesked.

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

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 har beviljats.
________


