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ANSLAGSBEVIS:

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

Sammanträdesdatum: 2009-06-11 Justeringsdatum: 2009-06-16

Anslagsdatum: 2009-06-16 Anslagets nedtagande: 2009-07-08

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

Sammanträdestid: 2009-06-11 kl 09.15 – 18.30
Ajournering 12.10 – 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
Göran Emanuelsson (S)
Peter Ahlberg (S), t o m § 128, kl 16.00
Lars-Erik Johansson (S) t o m § 128, kl 16.00
Kent Karlsson (S)
Inge Löfgren (MP)

Tjänstemän:

se sidan 2

Marianne Bråten (S) fr o m § 129 t o m § 132
kl 17.15
Knut-Dag Grenness (FP) för Peter Ahlberg (S)
fr o m § 133
Farzin Hussein (S) för Lars-Erik Johansson (S)
fr o m § 129

Icke tjänstgörande ersättare:
Knut-Dag Grenness (FP) t o m § 132
Marianne Bråten (S) t o m § 128
Farzin Hussein (S) t o m § 128
Bengt Andreasson (LP)

Paragrafer: 111 – 144

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

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

Justerare:
………………………………………………..
Kent Karlsson
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JUSTERING Sign:

Tjänstemän:

Johan Bengtsson, miljö- och stadsbyggnadschef, t o m § 131
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 134 - 144
Ylwa Larsson, vik plan- och mätenhetschef, §§ 127 - 130
Roger Kämäräinen, planarkitekt, §§ 127 - 130
Jon Resmark, planarkitekt, §§ 127 - 130
Tina Johansson, planarkitekt, §§ 127 – 130
Anna Modigh, planarkitekt
Berit Palmén, miljöinspektör, § 116
Dan Jagefeldt, miljöingenjör, § 133
Ingmarie Tjulander, projektet Lärande kommun § 114
Monica Bensköld, projektet Lärande kommun § 114
Anna Nyman-Holgersson folkhälsosamordnare, § 117
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§ 111

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) yrkar att planärenden 5.1 – 5.6 skall behandlas på den öppna delen av
sammanträdet eftersom han anser att planärenden inte kan anses vara myndighetsutövning.

Inge Löfgren (MP) och Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar att punkten 6.1 ”Föreläggande om
försiktighetsmått enligt miljöbalken avseende NN skall behandlas på den öppna delen av
sammanträdet eftersom de anser att ärendet inte är att betrakta som myndighetsutövning,
vidare yrkas att samtliga extra ärenden punkterna 2.6, 3.6, 4.6 och 8.9 i extralista inte skall tas
upp för behandling eftersom nämndens ledamöter inte fått möjlighet att bereda ärendena i sina
politiska organisationer.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande från Torbjörn Stensson (S). Han finner
att nämnden beslutar att gruppen Planärenden behandlas inom stängda dörrar.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till att planärenden behandlas inom stängda dörrar.
Nej-röst för bifall till att planärenden 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
Peter Ahlberg (S) x
Lars-Erik Johansson (S) x
Kent Karlsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Inge Löfgren (MP) x
Summa 4 7

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med
Torbjörn Stensson (S) yrkande att planärenden skall behandlas under den öppna delen av
sammanträdet.

forts.
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forts § 111

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande från Inge Löfgren (MP) och Lars-
Gunnar Friberg (FP) avseende om punkten 6.1 ”Föreläggande om försiktighetsmått enligt
miljöbalken avseende NN” skall behandlas på den öppna delen av sammanträdet. Han finner
att nämnden beslutar att ärendet skall behandlas inom stängda dörrar.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande från Inge Löfgren (MP) och Lars-
Gunnar Friberg (FP) avseende ärende från extralistan punkt 2.6 ”Utökad delegation för
bygglov i enlighet med detaljplan Lysekil 132, för del av fastigheten Södra Hamnen X:X”
inte skall tas upp för behandling. Han finner att punkten skall ingå i dagordningen.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall att punkten 2.6 skall ingå i dagordningen.
Nej-röst för bifall till Löfgren och Fribergs yrkande att punkten 2.6 inte skall tas upp för
behandling.

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
Peter Ahlberg (S) x
Lars-Erik Johansson (S) x
Kent Karlsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Inge Löfgren (MP) x
Summa 5 6

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Inge
Löfgren (MP) och Lars-Gunnar Fribergs (FP) yrkande att punkten 2.6 inte skall tas upp för
behandling.

forts.
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forts. § 111

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande från Inge Löfgren (MP) och Lars-
Gunnar Friberg (FP) avseende ärende från extralistan punkt 3.6 ”Information om –
Handlingsplan för tillsyn av campinganläggningar” inte skall tas upp för behandling. Han
finner att punkten skall ingå i dagordningen.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall att punkten 3.6 skall ingå i dagordningen.
Nej-röst för bifall till Löfgren och Fribergs yrkande att punkten 3.6 inte skall tas upp för
behandling.

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
Peter Ahlberg (S) x
Lars-Erik Johansson (S) x
Kent Karlsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Inge Löfgren (MP) x
Summa 4 7

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Inge
Löfgren (MP) och Lars-Gunnar Fribergs (FP) yrkande att punkten 3.6 inte skall tas upp för
behandling

forts.
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forts. § 111

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande från Inge Löfgren (MP) och Lars-
Gunnar Friberg (FP) avseende ärende från extralistan punkt 4.6 ”Länsrättens underrättelse om
yttrande- Överklagande av beslut om avslag på fastigheten Skaftö-Backa X:X”. inte skall tas
upp för behandling. Han finner att punkten skall ingå i dagordningen.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall att punkten 4.6 skall ingå i dagordningen.
Nej-röst för bifall till Löfgren och Fribergs yrkande att punkten 4.6 inte skall tas upp för
behandling.

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
Peter Ahlberg (S) x
Lars-Erik Johansson (S) x
Kent Karlsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Inge Löfgren (MP) x
Summa 4 7

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Inge
Löfgren (MP) och Lars-Gunnar Fribergs (FP) yrkande att punkten 4.6 inte skall tas upp för
behandling.

forts.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande från Inge Löfgren (MP) och Lars-
Gunnar Friberg (FP) avseende ärende från extralistan punkt 8.9 ”Ansökan om bygglov för
nybyggnad av förråd (sjöbod), samt rivning av befintligt förråd på arrendeställe XX på del av
fastigheten Lönndal X:X” inte skall tas upp för behandling. Han finner att punkten skall ingå i
dagordningen.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall att punkten 8.9 skall ingå i dagordningen.
Nej-röst för bifall till Löfgren och Fribergs yrkande att punkten 8.9 inte skall tas upp för
behandling.

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
Peter Ahlberg (S) x
Lars-Erik Johansson (S) x
Kent Karlsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Inge Löfgren (MP) x
Summa 4 7

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Inge
Löfgren (MP) och Lars-Gunnar Fribergs (FP) yrkande att punkten 8.9 inte skall tas upp för
behandling.

forts.
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forts. § 111

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande ändringar:

5 Planärenden
Gruppen planärende flyttas till den offentliga delen av sammanträdet.

Nedanstående extra ärenden antas inte upp för behandling.
2.6 Utökad delegation för bygglov i enlighet med detaljplan Lysekil 132, för del av

fastigheten Södra Hamnen X:X.

3.6 Information om – Handlingsplan för tillsyn av campinganläggningar.

4.6 Länsrättens underrättelse om yttrande- Överklagande av beslut om avslag på
fastigheten Skaftö-Backa X:X.

8.9 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd (sjöbod), samt rivning av befintligt
förråd på arrendeställe XX på del av fastigheten Lönndal X:X.

Ärende 8.8 på dagordningen utgår
Ansökan om bygglov för nybyggnad av småbåtshamn med flytbryggor på fastigheten
Lyse-Berga 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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§ 112

FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR

Miljö- och stadsbyggnadschefen informerar om aktuella ärenden inom förvaltningen.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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§ 113

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

Sammanställning maj 2009 av inkomna bygglovansökningar och utgående beslut samt
statistik månadsvis 2008 och 2009.
och
Sammanställning miljöärenden maj 2009 samt statistik månadsvis 2008 och 2009.

Bilaga: Sammanställning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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§ 114

INFORMATION LYSEKIL- LÄRANDE KOMMUN

Ingmarie Tjulander och Monica Bensköld från projektet ”Lysekil – Lärande kommun”
informerar om arbetet med ”Lysekil – Lärande kommun”.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-11 12 (60)

JUSTERING Sign:

§ 115

TERTIALRAPPORT FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och stadsbyggnadschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april
2009.

Rapporten visar på en negativ avvikelse mot budget som har sin förklaring i minskade intäkter
och en minskad budgetram 2009. Med ett arbete att se över faktureringsrutiner,
inköpsrestriktioner samt att se över avgifter så gör vi prognosen att vi ska hålla budget vid
2009 års bokslut.

Även en uppföljning av nämndens antagna mål redovisas.

Beslutsunderlag
Tertialrapport
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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§ 116

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –
VATTENMYNDIGHETEN VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT –
SAMRÅD OM FÖRSLAG TILL FÖRVALTNINGSPLAN, FÖRSLAG TILL
MILJÖKVALITETSNORMER, FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM SAMT
FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR VÄSTERHAVETS
VATTENDISTRIKT

MBN diarienummer: MBN 08-19-422

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt handlingar i rubricerade ärende till miljö- och byggnads-
nämnden för yttrande.

EU:s vattendirektiv antogs 2000 med syfte att säkra kvalitén i alla vatten inom unionen senast
2015. Sveriges land- och kustvattenområden har delats in i fem vattendistrikt med
vattenmyndigheter. Vattenmyndigheterna har ett förslag ute på brett samråd till hur
vattenarbetet skall bedrivas under åren 2009-2015 i Västerhavet vattendistrikt.
Samrådsperioden sträcker sig fram till 1 september.

Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s
vattendirektiv, innebär att Sverige skall kartlägga och analysera alla vatten, fastställa
mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna samt övervaka dem.
Syftet är att uppnå lägst målsättningen God vattenstatus (näst högst status på en 5-gradig
skala) i alla vatten senast år 2015. Andra kvalitetskrav får fastställas om det finns särskilda
skäl.
Av förslaget till åtgärdsprogram framgår det när åtgärderna behöver vidtas och vilken statlig
myndighet eller kommun som behöver vidta respektive åtgärd. För att uppnå
miljökvalitetsnormerna, d.v.s. god vattenstatus och bra vattenmiljöer, krävs ett engagemang
från alla berörda.
Vattenmyndigheten skall senast den 22 december 2009 fastställa miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och förvaltningsplan.

Ett gemensamt förslag till yttrande har arbetats fram inom miljö- och byggförvaltningarna
(motsvarande) i Strömstad, Munkedal, Sotenäs och Lysekils kommun.

Beslutsunderlag
Gemensamt tjänsteutlåtande 2009-06-02.
Sammanställning över vattenförekomster som berör Lysekils kommun 2009-06-01

Förvaltningens förslag till beslut:
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtandet som eget yttrande till
kommunstyrelsen.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Nämnden antar gemensamt tjänsteutlåtandet daterat 2009-06-02 som sitt eget och överlämnar
det som remissyttrande till kommunstyrelsen.
________
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§ 117

KOMMUNSTYRELSENS REMISS ANGÅENDE HANDLINGSPROGRAM FÖR
ALLERGIFÖREBYGGANDE ARBETE I LYSEKILS KOMMUN

MBN diarienummer: 09/065-026
LS diarienummer: 026-302-2008

Ärendebeskrivning
Allergikommittén i Lysekils kommun har arbetat fram ett handlingsprogram för det
allergiförebyggande arbetet med fokus på barn och ungdomar. Syftet med programmet är att
det skall ge riktlinjer samt vara en utgångspunkt för det praktiska allergiarbetet i kommunen.
Grundläggande är att varje offentlig verksamhet har ett direkt ansvar för det
allergiförebyggande arbetet inom sitt verksamhetsområde.
I allergikommittén och det praktiska arbetet att ta fram detta handlingsprogram har personal
från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen deltagit.

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

Beslutsunderlag
”Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun”
________

Yrkanden
Kent Karlsson (S) och Peter Ahlberg (S) yrkar att nämnden skall anta ”Handlings-
programmet” med följande tillägg:
att sista punkten ”Arbetsmiljöverket och miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar för
arbetsmiljö respektive miljö- och hälsoskydd i offentliga verksamheter” skall utgå då detta
tillhör det systematiska arbetsmiljöarbetet.
vidare anser de att med ”Handlingsprogrammet” bör följa en regelbunden uppföljning.

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden vid planering för bostäder m m skall arbeta för att
förebygga allergier.

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

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande från Löfgren. Han finner att nämnden
inte antar yrkandet.

forts.
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forts. § 117

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden anta ”Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun” med
följande tillägg:

att sista punkten under rubrik 4 ”Ansvar och roller i det allergiförebyggande arbetet”
”Arbetsmiljöverket och miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar för arbetsmiljö
respektive miljö- och hälsoskydd i offentliga verksamheter” skall utgå och hänskjuts till det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

att en regelbunden uppföljning skall ske av det allergiförebyggande arbetet inom kommunen.
________
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§ 118

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV GRUNDBELOPPET I PLAN- OCH
BYGGLOVTAXAN FÖR LYSEKILS KOMMUN

Nuvarande grundbelopp i plan- och bygglovtaxan (40 kr) beslutades av miljö- och byggnads-
nämnden 2008-01-31 § 6 att gälla från 2008-02-06. Grundbeloppet är i behov av en
uppräkning eftersom utvecklingen har medfört att avgifterna inte täcker kostnaderna i
erforderlig omfattning.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås således att höja grundbeloppet i PBL-taxan från 40 kr
till 47 kr.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att grundbeloppet för taxan höjs från 40 kr till 47 kr.
Denna taxa skall gälla från och med 1 juli 2009.
________
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§ 119

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

- 6 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 9 beslut rörande livsmedelshantering
- 6 beslut rörande renhållning
- 6 beslut rörande bergvärmepumpar

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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§ 120

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – STADSBYGGNADSÄRENDEN

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

- 31 beviljade bygglov
- 25 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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§ 121

KOMMUNSTYRELSENS REMISS ANGÅENDE NATURVÅRDSPLAN FÖR
LYSEKILS KOMMUN

MBN diarienummer 09/0620

Ärendebeskrivning
I översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 2006, pekades ett antal sakområden ut där det
behövdes kompletteringar med fördjupade utredningar och planarbeten. Ett av dessa områden
var att utarbeta en naturvårdsplan för kommunen.

Förslaget till naturvårdsplan innehåller i huvudsak en beskrivning av de skyddsformer som
finns för naturen i kommunen, närmare beskrivning av ett antal naturområden samt mål och
åtgärdsprogram för naturvården i Lysekils kommun.

Det praktiska arbetet har utförts av en arbetsgrupp bestående av personal från kommunens
utvecklingsenhet och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

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

Beslutsunderlag
Förslag till Naturvårdsplan för Lysekils kommun 2009
________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) och Torbjörn Stensson (S) anser att Naturvårdsplanen skall kompletteras
med bl a hur naturmiljöer skall inventeras, skyddas och återskapas.
Löfgren och Stensson yrkar att nämnden accepterar planen i nuvarande utformning men att
nämnden efter sitt sammanträde i augusti 2009 utvecklar ytterligare synpunkter.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att som remissvar till kommunstyrelsen meddela att nämnden accepterar
planen i nuvarande utformning men att miljö- och byggnadsnämnden efter sitt sammanträde
den 20 augusti 2009 kommer att avge ett mer detaljerat remissvar.
________
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§ 122

ANMÄLES MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOM –
STRANDSKYDDSDISPENS FÖR SJÖBOD M M PÅ FASTIGHETEN
LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 07/0601
Klagande: NN
Motpart: NN

Ärendebeskrivning
Anmäles Miljööverdomstolens dom 2009-05-12.
”Miljööverdomstolen förklarar att strandskyddsdispens inte erfordras för de av NN sökta
åtgärderna att i enlighet med domsbilaga 1 till miljödomstolens dom på den på fastigheten
Lyse-Berga X:X i Lysekils kommun belägna Käringholmen uppföra en ca 7 meter lång
brygga samt uppföra ett sjöbodliknande förråd, på villkor att bryggan anläggs utmed
bergssidan och att förrådets byggnadsyta inte överstiger 12 m2.
Miljödomstolen upphäver med denna förklaring miljödomstolens dom och avslår NN:s
ansökan.”
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljööverdomstolens dom antecknas till protokollet.
________
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§ 123

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVVISAR ÖVERKLAGANDE PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ X:X

Diarienummer: 08/1487
Sökande: NN
Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-12-19 om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
och nybyggnad av garage på fastigheten Skaftö X:X.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut 2009-05-11 avvisar överklagandet från
NN.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 124

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT PÅ FASTIGHETEN
KNARREVIK X:X
Diarienummer: 08/1720
Sökande/Klagande: NN

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-03-03 § 49, att lämna positivt förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Knarrevik X:X.

Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL, förklarar nämnden att den
sökta åtgärden kan tillåtas. Som villkor angavs följande i punkt 2. Byggnaden 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 punkt 2 i förhandsbeskedet skall utgå.

Länsstyrelsen har i beslut 2009-05-19 upphävt punkt 2 i miljö- och byggandsnämndens beslut
med bl a följande motivering.

Enligt 10 § förordningen (1994:1215) 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. Reglerna
trädde i kraft 2009-02-01. Äldre bestämmelser får tillämpas på arbeten som kräver
bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före 2010-01-01, samt på arbeten som inte
kräver bygganmälan om de påbörjas före 2010-01-01. I avsnitt 9:2 BBR anges att bostäder
som har annat uppvärmningssätt än elvärme skall utformas så att byggnadens specifika
energianvändning uppgår till högst 110 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon III.
(Nu aktuell fastighet omfattas enligt BBR av klimatzon III.) För bostäder med elvärme som
huvudsaklig uppvärmningskälla får byggnadens specifika energianvändning högst uppgå till
55 kWh per m2 golvarea och år i klimatzon III. Exempel på elvärme är berg-, luftburen
elvärme, elektrisk golvvärme, elektrisk varmvattenberedare och dylikt. På vilket sätt
energianvändningen 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 upphävs därför
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 125

LÄNSRÄTTENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS UPPHÄVANDE AV MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED FÖR
NYBYGGNAD AV FRILUFTSARENA SAMT PARKERINGSPLATSER,
NORRKILA X:X

MBN diarienummer: 07/B0048
Sökande/Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-19 § 173 om positivt förhandsbesked för
nybyggnad av en friluftsarena samt parkeringsplatser på fastigheten Norrkila X:X.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ägarna till fastigheterna Häggvall X:X, Sörkila X:X
och Österäng X:X. Länsstyrelsen upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut och
återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

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

Beslutsunderlag
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse 2009-05-28
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall avstå från att lämna yttrande.

Torbjörn Stensson (S), Lars-Gunnar Friberg (FP) och Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden
skall anta tjänsteskrivelsen som sin egen.

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut och hemställer att länsrätten undanröjer
länsstyrelsens beslut och fastslår nämndens ursprungliga positiva förhandsbesked.

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

________
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§ 126

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

Diarienummer 07/0350-446
Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Anmäles Miljödomstolens beslut 2009-05-29 att avslå överklagan från NN över länsstyrelsens
beslut 2008-11-27 att avslå överklagan över miljö- och byggnads-nämndens beslut 2007-06-
19 § 149, att förbjuda NN att från och med 2007-10-01 släppa ut spillvatten från BDT som
inte genomgått av nämnden godkänd slamavskiljning och ytterligare rening på fastigheten
Uteby X:X.
Miljödomstolen flyttar fram tiden för förbudet till 2009-10-01.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljödomstolens beslut antecknas till protokollet.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-11 25 (60)

JUSTERING Sign:

§ 127

DETALJPLAN FÖR P-PLATS VID BOTTNAHALLEN, ETAPP 2,
DEL AV SKAFTÖ-BACKA 3:351 M.FL.

Diarienummer: MBN 09/12/214

Ärendebeskrivning
För att möta behovet av parkeringsplatser i Grundsund har kommunen tittat på möjligheten att
anlägga en grusplan mellan Bottnahallen och begravningsplatsen. Ett samutnyttjande kan då
ske med parkering sommartid och bollplan höst, vinter och vår.

Kommunen har, efter samråd med Länsstyrelsen, 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 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
Inge Löfgren (MP) anser att värdefulla grönområden inte skall tas i anspråk till
parkeringsplatser och yrkar att nämnden skall avbryta pågående planarbete.

Torbjörn Stensson (S), Lars-Gunnar Friberg (FP), Hans Nordlund (M) och John Berntsson
(M) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens förslag till beslut.

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

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

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

2 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.

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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§ 128

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

Diarienummer: MBN 09/27/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan Slättegården i centrala Lysekil har varit utskickat för samråd under
tiden 8 april – 19 maj 2009. Lysekils Bostäder har för avsikt att uppföra ett bostadshus i fyra
plan samt garageplan i korsningen Valbogatan-Järnvägsgatan, och är i första hand tänkt som
ett 65+boende.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse
Plankarta

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

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning 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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§ 129

DETALJPLAN FÖR BRODALENS GAMLA KOMMUNHUS,
BROBERG 51:1 OCH 9:1

Diarienummer: MBN 08/85/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för Broberg 51:1 och 9:1 har varit utskickat för samråd under tiden
19 mars – 4 maj 2009. Syftet med planen är att ändra användning för Broberg 51:1 från
allmänt ändamål till ändamålet bostad och kontor. Användningen för Broberg 9:1 ändras från
bostad till naturmark.

Kommunen har, efter samråd med Länsstyrelsen, 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 på utställning enligt 5 kap 25 § plan- och
bygglagen när yttrande från Länsstyrelsen angående behov av miljöbedömning har inkommit.

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.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning enligt 5 kap 25 § plan- och
bygglagen när yttrande från Länsstyrelsen angående behov av miljöbedömning har inkommit.

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.

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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§ 130

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

Diarienummer: MBN 08/56/214

Ärendebeskrivning
Detaljplaneförslaget som är upprättat 2009-04-17 har varit utställt för granskning i
kommunhuset under tiden 22 april – 20 maj 2009.
Kungörelse om utställningen infördes i Lysekilsposten och Bohusläningen den 17 april 2009.
Meddelande om utställningen samt planhandlingar skickades till länsstyrelsen, kommunala
instanser, sakägare m.fl. enligt särskild sändlista.

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

Beslutsunderlag
Utställt planförslag
Illustrationskarta
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden godkänner förslag till detaljplan för Södra Bansvik, Gamlestan 20:13 upprättad
2009-04-17 med justeringar enligt utställningsutlåtandet. Det justerade planförslaget
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.
________

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

Inge Löfgren (MP) yrkar att planförslaget skall revideras avseende sjöbodarna och
restaurangens höjder. Sjöbodarnas höjd sänks till maximalt 2,5 m över markplan och att den
planerade restaurangens höjd sänks till maximalt 3 m över markplan.

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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Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Stenssons yrkande mot Löfgrens yrkande.

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.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner förslag till detaljplan för Södra Bansvik, Gamlestan 20:13 upprättad
2009-04-17 med justeringar enligt utställningsutlåtandet. Det justerade planförslaget
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.

Reservation
Inge Löfgren (MP) lämnar skriftlig reservation.

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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§ 131

DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKEN, LYSE-FISKEBÄCK 2:10 M.FL.

Diarienummer: MBN 03/033/214

Ärendebeskrivning
Ett program till detaljplan för Norra Tronebacken var utskickat för samråd 2004.
Samrådshandlingar arbetades fram för den norra delen av programområdet och
Byggnadsnämnden beslutade 2006-12-14 att föra ut planen på samråd, vilket inte
genomfördes. Inriktningen på det tidigare planförslaget var till största delen villabebyggelse
medan det nu framarbetade förslaget ger möjlighet till en blandning av villor såväl som
flerfamiljshus och gruppbyggda småhus.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning P
Plankarta

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

Yrkanden
Hans Nordlund (M) och Christer Hammarqvist (C) yrkar att nämnden skall anta
förvaltningens förslag till beslut.

Inge Löfgren (MP) och Torbjörn Stensson (S) anser att området har högsta skyddsvärde klass
1 ur miljöhänseende och yrkar att södra delen av planområdet skall utgå och att området skall
sparas som naturmark.

Tilläggsyrkande
Inge Löfgren (MP) och Torbjörn Stensson (S) anser att planerad bebyggelse utgör betydande
miljöpåverkan och yrkar att en miljökonsekvensbeskrivning skall utföras.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Nordlund och Hammarqvists yrkande mot Löfgren och Stenssons yrkande.

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

forts.
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Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall Nordlunds och Hammarqvists yrkande
Nej-röst för bifall till Löfgren och Stenssons 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
Marianne Bråten (S) x
Farzin Hussein (S) x
Kent Karlsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Inge Löfgren (MP) x
Summa 7 4

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med
Nordlund och Hammarqvists yrkande.

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-11 34 (60)

JUSTERING Sign:

forts. § 131

Proposition på tilläggsyrkandet
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 inte anta Löfgren och Stenssons tilläggsyrkande
Nej-röst för bifall till Löfgren och Stenssons tilläggsyrkande

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
Farzin Hussein (S) x
Kent Karlsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Inge Löfgren (MP) x
Summa 6 5

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden att inte anta
tilläggsyrkandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att föra ut planförslaget på samråd enligt 5 kap 20 § 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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DETALJPLAN FÖR VINDKRAFTANLÄGGNING PÅ NÖTEBERG 2:1,
HÄGGVALL 3:3 M.FL.

Diarienummer: MBN 07/016/214

Ärendebeskrivning
Ett program till detaljplan för Vindkraftanläggning i Nöteberg var utskickat för samråd våren
2007. Ett förslag till samrådshandlingar tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning har
nu tagits fram. Förslaget möjliggör att två vindkraftverk om vardera 3 MW får uppföras.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta
Miljökonsekvensbeskrivning

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

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att föra ut planförslaget på samråd enligt 5 kap 20 § 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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NN –
FÖRELÄGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMÅTT ENLIGT MILJÖBALKEN

Diarienummer: 08/1413

Ärendebeskrivning
NN bedriver tränings- och tävlingsverksamhet med s.k. trialmotorcyklar på fastigheterna
Brattön X:X, X:X i Lysekils kommun. Verksamheten är anmäld enligt miljöbalken innan start
2004, samt utökat verksamhetsområde 2006.
Klagomål på störningar från verksamheten har inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2009-06-10
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar tjänsteskrivelse daterad 2009-06-10 som sin egen och förelägger NN, följande
försiktighetsmått för verksamheten på träningsområdet på fastigheten Brattön X:X och X:X i
Lysekils kommun

1. Tränings- och tävlingsområdet skall vara tydligt avgränsat med lämpliga markeringar i
terrängen för att hindra körning utanför det tillåtna området.

2. Det västra delområdet som gränsar till fastigheten Brattön X:X skall utgå för att
undvika störningar på den fastigheten samt för trafiken på den enskilda vägen

3. Kvarnebäcken som löper mellan vägen och träningsområdet omfattas av strandskydd
och skall skyddas från påverkan. Passage av Kvarnebäcken med motorfordon får
endast ske via tillfartsvägen där bäcken är kulverterad.

4. Träningsverksamhet får endast förekomma på fasta tider som skall meddelas genom
anslag på tavla vid infarten från länsvägen vid Skårve. Träning får bedrivas under
högst 20 timmar per vecka fördelat på 4 dagar med högst 5 timmar per dag.
Nuvarande träningstider är Tisdagar och Torsdagar kl.15-20 samt Lördag och Söndag
kl. 10-15. Eventuella ändringar av veckodag skall i god tid skriftligen meddelas
kommunens miljöenhet samt berörda grannar.

5. Undantag från dessa tider gäller under jaktmånaderna augusti och oktober då
trialkörning endast får ske efter överenskommelse med markägaren alt. Jaktlaget som
är verksamt på fastigheten.

forts.
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6. Vid träningsområdet skall ev. förvaring av drivmedel och smörjoljor ske i låst
container. Utrustning för omhändertagande av ev. spill skall finnas tillgängligt.

7. Tävlingar får arrangeras högst två gånger per år under förutsättning att depåområde
och parkering kan anordnas i anslutning till bergtäkten på Skarstad X:X samt att
trafiken leds på vägen från Hallinden till bergtäkten. Tillstånd enligt ordningslagen
skall sökas hos polismyndigheten inför varje tävlingstillfälle. Berörda grannar skall i
god tid informeras om planerade tävlingar och deras omfattning.

Lagstöd. 2 kap. 3§; 9 kap. 6§ samt 26 kap.9§ miljöbalken.
________
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§ 134

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV KONTORS-/AFFÄRSHUS OCH
GARAGE-/FÖRRÅD-/GÄSTSTUGA SAMT ANLÄGGANDE AV P-PLATSER PÅ
FASTIGHETEN GUNNESBO X:X

Diarienummer: 08/0433
Ankomstdatum: 2008-03-17
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av kontors-/affärshus och
garage/förråd/gäststuga samt anläggande av p-platser på fastigheten Gunnesbo X:X.
Fastigheten är bebyggd för bostadsändamål och belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan antagen 2006-06-21 är området betecknat med R15:
”Områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade av reservat.
Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård
(Riksintresseområden). De kan ha stort värde som strövområden och för strandnära
aktiviteter. Delar av områdena kan samtidigt vara av stort intresse för naturvården och
innehålla stora kulturvärden. Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma.
Vid prövning skall särskilda hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny
bebyggelse eller anläggningar som förhindrar ett lämpligt användande eller som skadar
områdenas värden för kulturvård eller friluftsliv får tillkomma.”
Området är också betecknat med 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 avser att montera ner ett drygt hundraårigt bostadshus och återuppbygga det på sin
fastighet i Lysekils kommun. Huset skall placeras på en stengrund i gammal stil. Ett taklyft
tillkommer på den östra fasaden samt en mindre tillbyggnad på den västra. Byggnaden skall
användas som galleri och ateljé (kontors-/affärshus).
En ny byggnad i äldre stil för garage och förråd skall uppföras i anslutning till ovanstående
byggnad.
Parkeringsplatser för besökare till galleriet skall anläggas mellan byggnaderna och vägen i
anslutning till fastighetens infartsväg. Denna p-plats upptar enligt situationsplanen en yta av
cirka 10x10 m (4-8 p-platser).

forts.
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Ärendet har sitt ursprung i en ansökan om förhandsbesked gällande den större byggnaden.
Samrådsgruppen diskuterade ärendet 2007-04-26, och kom då med följande yttrande:
Samrådsgruppen besökte platsen.
Den på annan plats befintliga byggnad som enligt förslaget flyttas till denna plats är väl
anpassad till landskapets karaktär och byggnadskultur. Inga hinder förefaller heller finnas för
den planerade användningen som galleri och ateljé då plats för besöksparkering finns vid
infarten på fastigheten. Det kommande bygglovansökan för byggnaden bör också innehålla
parkeringsplatser.
Samrådsgruppen tillstyrker ansökan.

Sökanden underrättades om samrådsgruppens yttrande och valde då att dra tillbaka ansökan
om förhandsbesked och gå över till en ansökan om bygglov.

Berörda grannar Gunnesbo X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Yttrande har inkommit från den nye ägaren till Gunnesbo X:X i vilket påpekas befintliga
förhållanden på fastigheten Gunnesbo X:X, men vilket inte innehåller direkta synpunkter på
den föreslagna byggnationen.

Tillstånd att anlägga avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten samt
installation av torrtoalett lämnades 2009-04-27 av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens
miljöenhet. Tillståndet innehåller detaljerade villkor för anläggningen.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
Beslutet motiveras med att åtgärden kan anses bidra till en positiv utveckling av fastigheten,
både ur enskilt och allmänt perspektiv.
________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA (FRITIDSHUS)
PÅ FASTIGHETEN TORGESTAD X:X

Diarienummer: 08/1621
Ankomstdatum: 2008-12-01
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga (fritidshus) på fastigheten
Torgestad X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.
Fastigheten är en strandtomt, men ligger inte inom strandskyddat område.
Fastigheten är belägen inom Gullmarns naturvårdsområde. Länsstyrelsen har i beslut 2009-
04-07 lämnat tillstånd enligt naturvårdsområdesbestämmelserna för nybyggnad av den
aktuella gäststugan.

Byggnaden är på cirka 42 m2 och är placerad på liknande avstånd från strandlinjen som en
redan befintlig stuga på fastigheten.
Fastigheten Torgestad X:X är sedan tidigare bebyggd. På den intilliggande och likaledes
bebyggda Torgestad X:X tillstyrkte miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 § 74 att
länsstyrelsen skulle lämna tillstånd för en motsvarande gäststuga, vilket också skedde 2008-
04-30. Det ärendet har dock av andra skäl ännu inte blivit en bygglovansökan.

Yttrande föreligger från miljöenheten i vilket meddelas att en ansökan om ny BDT-avlopps-
anläggning har inlämnats, och att denna anläggning skall finnas på plats senast i samband
med att den nya stugan tas i bruk. Miljöenheten har i övrigt inga synpunkter på bygglov-
ansökan.

Berörda grannar på tre fastigheter har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Samtliga har
inkommit med medgivanden till åtgärden, varav ett med förbehållet att byggnadsåtgärden inte
får påverka den befintliga gemensamma avloppsanläggningen.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov.

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

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
Beslutet motiveras med att åtgärden sker inom ianspråktagen tomtplats och därför inte
påverkar allmänna intressen.
________
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§ 136

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR TILLBYGGNAD AV FÖRRÅD
SAMT UTÖKNING AV BALKONG PÅ FASTIGHETEN DONA X:X

Diarienummer: 09/0261
Ankomstdatum: 2009-03-17
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av förråd samt utökning av
balkong på fastigheten Dona X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1970-05-25.

Byggherren skriver följande:
”Den tillhörande boden godkänd med tillbyggnad är riven med ca 9 kvadratmeter på grund av
röta. Vi håller nu på att bygga upp boden på nytt.”
Komplementbyggnaden ifråga fick bygglov 1999 med måtten 6 x 3,5 m, som en avvikelse
från planbestämmelserna för placering på mark som inte får bebyggas. Något bygglov för
tillbyggnad av komplementbyggnaden finns inte registrerat sedan dess, och tillbyggnad har
heller inte utförts av fastighetens tidigare ägare.
På ritningen är byggnaden nu markerad med måtten 8,7 x 3,4 m, vilket innebär en tillbyggnad
med cirka 9,2 m2.
På ritningen finns också en balkongutbyggnad med cirka 5 m2 markerad.
Ingen granne kan anses vara berörd av åtgärden.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 § skall en byggnadsavgift på 4 gånger den normala
bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. Om
överträdelsen är ringa kan byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.
Om rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) skett innan frågan om påföljd
eller ingripande tagits upp på nämndens sammanträde skall inte byggnadsavgift tas ut.
Uttag av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § sker genom beräkning av 500
kronor per m2 bruttoarea över de första 10 m2. Då den nyuppförda byggnadsdelen är mindre
än 10 m2 kan uttag av tilläggsavgift inte göras.
________

forts.
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Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov i efterhand och att byggnads-
avgiften skall bestämmas till 3xbygglovavgiften.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1. Bygglov i efterhand beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre
avvikelse från detaljplan).
Beslutet motiveras med att påverkan på omgivningen är försumbar, samt att bygglov
tidigare beviljats för uthus på mark som inte får bebyggas.

2. En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften
bestäms till 3600 kr (3x bygglovavgiften).
Avgiften 3600 kr skall betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-11 44 (60)

JUSTERING Sign:
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ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRANDE AV MUR PÅ
FASTIGHETEN DONA X:X

Diarienummer: 09/0657
Ankomstdatum: 2009-05-12
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av mur på fastigheten
Dona X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1970-05-25.

Muren är en terrassmur avsedd att dela upp tomten i två nivåer vid en nedfart till en på
fastigheten placerad parkering.
Ingen granne kan anses vara berörd av åtgärden.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 § skall en byggnadsavgift på 4 gånger den normala
bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. Om
överträdelsen är ringa kan byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.
Om rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) skett innan frågan om påföljd
eller ingripande tagits upp på nämndens sammanträde skall inte byggnadsavgift tas ut.
Uttag av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § kan endast ske då en bruttoarea
kan beräknas, vilket inte är fallet i detta ärende.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1. Bygglov i efterhand beviljas.
Beslutet motiveras med att muren inte har någon omgivningspåverkan.

2. En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften
bestäms till 2140 kr (1/20 prisbasbelopp).
Avgiften 2140 kr skall betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft.
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 10 FRITIDSHUS SAMT ETT
SOPHUS OCH ETT FÖRRÅD PÅ FASTIGHETEN GUNNESBO X:X

Diarienummer: 09/0206
Ankomstdatum: 2009-03-05
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av 10 fritidshus samt ett sophus och ett
förråd på fastigheten Gunnesbo X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 2008-05-08.
Åtgärderna berör inte strandskyddat område.

Byggnaderna 1-8 är (i enlighet med detaljplanen) placerade längs strandlinjen, och det skiljer
i planlösning samt fönstersättning mellan dem. Till vart och ett av dessa hus finns ett litet
förråd (1,4 m högt) för t.ex. förvaring av utemöbler, och som också ger en avskärmande effekt
vid uteplatsen.
Hus 1-3 har en byggnadsarea på 55,8 m2 och en bruksarea på 92,6 m2.
Hus 4, 6 och 7 Hus 1-3 har en byggnadsarea på 51,6 m2 och en bruksarea på 89,1 m2.
Hus 5 och 8 har en byggnadsarea på 40 m2 och en bruksarea på 67,5 m2.
Hus 9 är placerad bakom hus 4-6. Den är större än de övriga och utförd som souterräng-
byggnad. I nedersta planet finns ett garage för denna byggnad. Byggnadsarean är 93,9 m2 och
bruksarean (exklusive garage) är 163,1 m2.
Hus 10 är placerad på bergssidan och på platsen för ett bostadshus som rivs för att ge plats för
det nya. Även detta hus får en suterrängutformning genom sin placering mot berget.
Byggnadsarean är 66,9 m2 och bruksarean är 112,5 m2.

Samtliga byggnader skall ha stående träpanel i ljus kulör, samt tak av bandtäckning med
slätplåt på hus 1-8 och tegel på hus 9 och 10.
Lägsta nivå på färdigt golv blir, i enlighet med detaljplanen, +2,3 m över grundkartans
nollplan.
Samtliga hus kan invändigt anses uppfylla kraven på tillgänglighet enligt 3 kap. i Boverkets
Byggregler (BFS 1993:57). Till hus 9 och 10 kan man dock bara komma via trappor, och
eventuell montering av trapphissar när behov av sådan uppstår blir en senare fråga.

forts.
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På situationsplanen är redovisat 11 p-platser samt en handikapparkering. Framför hus 1 och 2,
på mark för gemensam parkering, finns plats att anordna 2 p-platser. Tillsammans med
garaget i hus 9 ger detta totalt 15 p-platser, d.v.s 1,5 p-plats per bostadsenhet.
Sökanden har avstått från att markera p-platser på ett gemensamhetsområde avsett för
parkering längs stranden väster om bebyggelsen, för att inte komma för nära den befintliga
badplats som finns där.

Längs vattnet från västra delen av området och fram till bryggan vid torget i mitten av
området anordnas en allmänt tillgänglig gångbrygga längs vattnet.

Ansökan kan, med ett försumbart undantag, betraktas som planenlig. Undantaget gäller att det
på den mark framför hus 1 och 2 som skall vara tillgänglig för gemensam parkering förefaller
vara markerat som mark med parkeringsplats tillhörande ”tomten” till hus 1 respektive 2.
Då detaljplanen är färsk, då grannar fått tillfälle att lämna synpunkter under flera tillfällen
under detaljplanearbetet, samt då avvikelsen från planbestämmelserna är minimal och inte kan
sägas beröra någon granne, har grannehörande i bygglovhandläggningen bedömts som
obehövlig.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS MED
TAKLÄTTA SAMT UPPFÖRANDE AV BALKONG
PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 09/0677
Ankomstdatum: 2009-05-26
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med taklätta samt
uppförande av balkong på fastigheten Skaftö-Backa X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1987-10-12.

Sökanden vill uppföra en balkong med en taklätta ovanför mark som enligt marklov 2001-01-
24 höjdes till att ligga strax under våningsbjälklaget på byggnaden.

En ansökan om samma åtgärd som nu är aktuell avslogs av byggnadsnämnden 2004-06-
17 § 157, med motiveringen att den stred mot detaljplanens bestämmelse om avstånd till
tomtgräns för tillbyggnader (6 § 1 mom.).
Avslaget överklagades av sökanden till länsstyrelsen, vilken i beslut 2005-11-24 upphäver
nämndens beslut med hänvisning till att den planbestämmelse som hänvisats till inte var
tillämplig på ärendet. Byggnadsnämnden valde med 5 röster mot 4 att inte driva överklagan
vidare.
En granne, vilken varit motståndare till att bygglov skulle beviljas, överklagade länsstyrelsens
beslut till länsrätten med motiveringen att han inte blivit hörd av länsstyrelsen innan de
fattade sitt beslut. Länsrätten anslöt sig dock 2006-06-21 till länsstyrelsens tolkning av plan-
bestämmelserna, ansåg inte att plikt att höra grannen förelåg för länsstyrelsen, samt avslog
överklagandet.
Grannen sökte prövningstillstånd hos kammarrätten, vilket beviljades 2007-02-01, och i dom
2007-11-21 avslås överklagandet.
Grannen sökte prövningstillstånd hos Regeringsrätten, vilket nekades 2009-04-16, varvid
länsstyrelsens ursprungliga upphävande av avslaget samt återförvisning för ny handläggning
står fast.
Ansökan har nu vid den förnyade handläggningen givits ett nytt diarienummer för att inte
förväxlas med den tidigare genomförda prövningen.

För den aktuella fastigheten gäller i detaljplanen beteckningen Bq, vilket innebär:
1 § Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt värdefull miljö. Bebyggelsens yttre och
den utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den enhetliga och för äldre västkust-
förhållanden typiska karaktären bibehålles.

forts.
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6 § 1 mom. Inom med Bq betecknat område får ny bebyggelse ej uppföras närmare
fastighetsgräns än 3 meter.
[Not: då nya byggnader inte får uppföras inom Bq-område enligt 7 § 3 mom. kan detta inte
tolkas som annat än gällande tillåten tillbyggnad enligt 7 § 4 mom.]

7 § 3 mom. På tomt som omfattar med Bq betecknat område får ny byggnad inte uppföras.
Befintlig byggnad som förstörts av våda (brand eller dyl.) får dock ersättas med en likartad.

7 § 4 mom. På tomt som omfattar med Bq betecknat område får befintlig huvudbyggnad
byggas till med sammanlagt högst 15 m2 efter planförslagets fastställandedatum där så prövas
vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret, med särskilt
beaktande av den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsemiljön. Uthus får ej byggas till.
[Not: detaljplanen antogs 1987-10-12]

9 § 1 mom. Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig
byggnad, som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Ny bebyggelse skall
beträffande utformningen omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär.
[Not: även här kan ”ny bebyggelse” inte tolkas som annat än gällande tillåten tillbyggnad
enligt 7 § 4 mom.]

Tolkningen av begreppet ”ny bebyggelse” stöds även av en av planarkitekterna som deltog i
arbetet med detaljplanen.

Plan- och bygglagen 3 kap. 10 §:
”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och
dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas
till vara.”

Plan- och bygglagen 3 kap. 12 §:
”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte
förvanskas.”

Tolkningen av en ritning, tillhörande ett beslut av byggnadsnämnden 2003-10-09 § 233, där
källarnivån på fastigheten visas med en fullt inredd källare under befintlig byggnad och endast
en omgivande linje som definierar det område för vilket beviljades marklov 2001-01-24,
såsom innebärande att bygglov beviljats för en utvidgning av källaren in i det markhöjda
området är felaktig. Då det inte fanns någon källare markerad i det markhöjda området visar
ritningen endast omfattningen av en volym, och ritningen har därför inte legat till grund för en
bedömning av en utvidgning av källaren. Inte heller på ansökningsblanketten framgår att
sökanden haft för avsikt att begära prövning av en utvidgning av källaren.
Placeringen av balkongen/taklättan måste därför anses vara på mark som inte är ianspråktagen
för byggnadsändamål, utan endast för markuppfyllnad.

forts.
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Berörda grannar Skaftö-Backa X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ägaren till fastigheten Skaftö-Backa X:X, NN, har genom ombud meddelat att han vidhåller
sin åsikt från tidigare handläggning av tillbyggnaden att den utgör en betydande oläghenhet
för hans del.
________

Yrkanden
Lars-Gunnar Friberg (FP), Torbjörn Stensson (S) och Knut-Dag Grenness (FP) yrkar avslag
på ansökan med hänvisning till att åtgärden strider mot detaljplanen och 3 kap. 10 § plan- och
bygglagen.

Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Friberg m fl 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 att bevilja bygglov
Nej-röst för bifall till Friberg m fl yrkande om avslag.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej
Yngve Larsson (FP) x
Lars-Gunnar Friberg (FP) x
Knut-Dag Grenness (FP) x
Hans Nordlund (M) x
John Berntsson (M) x
Christer Hammarqvist (C) x
Torbjörn Stensson, v ordf (S) x
Farzin Hussein (S) x
Kent Karlsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Inge Löfgren (MP) x
Summa 4 7

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglovs-
ansökan.

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan med hänvisning till att den strider mot 3 kap.
10 § plan- och bygglagen (ändringar av en byggnad skall utföras varsamt), samt att den
strider mot gällande detaljplan 1 § (pietetsfull behandling av värdefull kulturmiljö), 7 § 4
mom. (prydligt och ändamålsenligt bebyggande med särskilt beaktande av den
kulturhistoriska värdefulla bebyggelsemiljön) och 9 § 1 mom. (förändring av befintlig
byggnad får inte förvanska dess yttre form och allmänna karaktär).
________
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§ 140

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD (SJÖBOD) FÖR
YRKESFISKE PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X

Diarienummer: 09/0553
Ankomstdatum: 2009-04-27
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd (sjöbod) för yrkesfiske på
fastigheten Slätten X:X.
Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1983-01-05.
Åtgärderna berör inte strandskyddat område.
Sökanden är registrerad yrkesfiskare.

Den valda byggplatsen är i detaljplanen markerad med Th, d.v.s. området får användas endast
för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Den är samtidigt markerad som prickad mark,
d.v.s. den får inte bebyggas.
Byggnaden är avsedd att placeras intill och på 1,5 m avstånd från ett redan befintligt förråd
för yrkesfiske.
Inom samma planområde, och med motsvarande planförutsättningar, beviljade miljö- och
byggnadsnämnden 2008-04-10 § 92 bygglov för ett förråd med samma ändamål som det nu
aktuella.

Hamnkontoret har meddelat att man avser att teckna ett arrendeavtal med sökanden om
bygglov beviljas.

P.g.a. kort avstånd mellan byggnader med olika ägare, skall byggherren beakta och följa
bestämmelserna i Boverkets Byggregler (BFS 1993:57) avsnitt 5:7 ”Skydd mot brand-
spridning mellan byggnader”.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov.

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

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från
detaljplan).
Beslutet motiveras med att bygglov tidigare beviljats i området för yrkesfiskares sjöbodar
med liknande förutsättningar.

Upplysning
P g a. kort avstånd mellan byggnader med olika ägare, skall byggherren beakta och följa
bestämmelserna i Boverkets Byggregler (BFS 1993:57) avsnitt 5:7 ”Skydd mot brand-
spridning mellan byggnader”.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-11 53 (60)

JUSTERING Sign:

§ 141

ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED FÖR AVSTYCKNING AV
TOMT FRÅN FASTIGHETEN HOLLÄNDARÖD X:X, SAMT NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS

Diarienummer: 09/0353
Ankomstdatum: 2009-03-24
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förnyelse av förhandsbesked för avstyckning av tomt från
fastigheten Holländaröd X:X, samt nybyggnad av enbostadshus.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse. Den
aktuella platsen ligger intill befintlig bostadsbebyggelse, och på mark som är påverkad av
industriell verksamhet.

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.”

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade 2007-06-19 § 171 positivt förhandsbesked för
avstyckning av en tomt från fastigheten Holländaröd X:X, samt byggnation av enbostadshus
på denna.

Området ligger inte inom kommunalt VA-verksamhetsområde, men sökande anger att han
avser att koppla in sig på allmän anläggning både vad gäller vatten och avlopp. Vid ärendets
handläggning 2007 lämnades yttrande från tekniska kontorets VA-avdelning med innebörden
att kapacitet fanns för att ansluta en ny fastighet till kommunens VA-nät via den befintliga
VA-föreningen.

Yttrande föreligger nu från LEVA, i vilket sägs att befintliga VA-ledningar på platsen har
kapacitet för anslutning, och att sökanden skall ansöka om medlemskap i Vinbräcka VA-
förening för att kunna anslutas via denna.
Berörda grannar har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Ett medgivande har inkommit,
och i övrigt har ingen anmält några synpunkter på projektet.
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Samrådsgruppen diskuterade ärendet 2009-04-23, och kom då med följande yttrande:
Samrådsgruppen anser, liksom tidigare, att platsen är väl vald med avseende på förut-
sättningarna. Tomtläget är utanför strandskyddat område men inom samlad bebyggelse, och
det finns möjlighet till inkoppling på allmän VA-anläggning.
Samrådsgruppen anser att, under förutsättning att inga hinder framkommer under remisstiden,
miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör förklara att den
sökta åtgärden kan tillåtas.
________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till positivt förhandsbesked.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Löfgren och 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 ha beviljats.
________
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§ 142

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED AVSEENDE NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X

Diarienummer: 08/0782
Ankomstdatum: 2008-05-28
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Vägeröd X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför strandskyddat område.
Fastigheten är belägen inom naturreservatet Vägeröds dalar, men är undantaget från detta. I
kommunens översiktsplan ÖP06 (skala 1:50.000) är fastigheten för liten (1051 m2) för att
kunna urskiljas inom reservatsområdet.
Ärendet gällde från början med alternativ som fritidshus, men sökanden har ändrat ansökan
till att enbart gälla en byggnad med helårsstandard.

Närmaste grannfastighet, Vägeröd X:X, ägs även den av sökanden, och avsikten är att anlägga
en gemensam enskild avloppsanläggning för fastigheterna Vägeröd X:X och X:X i samband
med uppgradering av befintlig anläggning.
Miljöenheten har i yttrande meddelat att den bebyggda fastigheten Vägeröd X:X, vilken
sökanden också äger, har ett en otillfredsställande avloppslösning. Vid byggnation på
Vägeröd X:X kan anordnas en gemensam avloppsanläggning för båda fastigheterna, vilket
skulle lösa problemet. Miljöenheten tillstyrker därför positivt förhandsbesked med en
gemensam avloppsanläggning.

Samrådsgruppen diskuterade ärendet 2009-04-23, och kom då med följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att bebyggandet av en redan bildad fastighet av denna storlek och som
är undantagen från naturreservatet inte kan anses störa områdets användning som natur- och
strövområde. En byggnad i denna miljö bör dock utformas på ett traditionellt sätt med ljus
täckmålad stående träpanel samt tegelrött tak.
Samrådsgruppen anser att, under förutsättning att inga hinder framkommer under hörande av
grannar, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

forts.
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Berörda grannar Evensås X:X och X:X har givits tillfälle att lämna synpunkter på ansökan.
Yttrande har inkommit från ägaren till fastigheten Evensås X:X, i vilket framhålls att man inte
är positivt till en förtätning av fastighetsbeståndet i naturmiljön.
Sökanden har underrättats om granneyttrandet, och har svarat att då Vägeröd X:X ingår i en
grupp med bebyggda fastigheter nära norra gränsen på reservatet, och då inga vilt- eller
promenadstråk berör fastigheten, så kommer inte natur- och strövområdet att påverkas.
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar bifall till positivt förhandsbesked.

Knut-Dag Grenness (FP) yrkar bifall till positivt förhandsbesked med tillägg att byggnaden
skall utformas på ett traditionellt sätt med ljus täckmålad stående träpanel samt tegelrött tak.

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

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

4 Beslutet villkoras med att byggnaden skall utformas på ett traditionellt sätt med ljus
täckmålad stående träpanel samt tegelrött tak.

________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HOLLÄNDARÖD X:X

Diarienummer: 09/0257
Ankomstdatum: 2009-03-16
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Holländaröd X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.
Ärendet gällde ursprungligen en ansökan för nybyggnad av fritidshus.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R1:
”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för
förtätning. Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter,
service, begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller
tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som t.ex.
familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får
genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.”

Byggnaden, med 65 m2 byggnadsarea, är avsedd att uppföras på platsen där det tidigare låg en
mangårdsbyggnad vilken brann ner 1986. Intill finns några komplementbyggnader från
tidigare jordbruksverksamhet.
Miljöenheten har i yttrande meddelat att det finns förutsättningar att anordna en avlopps-
anläggning inom fastigheten.
Berörda grannar på åtta fastigheter har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Tre
medgivanden har inkommit, och i övrigt har ingen anmält några synpunkter på projektet.

Samrådsgruppen diskuterade ärendet 2009-04-23, och kom då med följande yttrande:
Samrådsgruppen menar att översiktsplanens anvisning att nya byggnader skall vara med
helårsboendestandard skall följas. Den aktuella marken kan anses vara redan ianspråktagen
och markanvändningen därför inte ändras, och detaljplanläggning för en byggnad förefaller
vara mer arbete än nödvändigt.
Samrådsgruppen anser – under förutsättning att inga hinder framkommer under remisstiden,
och ansökan ändras till en byggnad med helårsstandard – att miljö- och byggnadsnämnden
som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Sökanden har underrättats om samrådsgruppens yttrande och har därefter ändrat ansökan till
att gälla ett enbostadshus med helårsstandard.
________
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Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till positivt förhandsbesked.

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

________
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§ 144

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN BRO-LYCKE X:X

Diarienummer: 09/0465
Ankomstdatum: 2009-04-14
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Bro-Lycke X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

Fastigheten Bro-Lycke X:X är totalt på drygt 16 ha, och den del man vill bebygga är på drygt
4 ha. Sökandens avsikt är inte att stycka av en tomt för bostadsändamål, utan att bo på och
bruka fastigheten.
Sökanden har angivit att man avser att inrätta ett minireningsverk.

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.”

Platsen ligger också utanför och precis intill, samt på en nivå så att det överblickar och
sannolikt syns från, ett R17-område:
”Områden på landet med stora kulturvärden. Områdena innehåller ett varierat
kulturlandskap med traditionell jordbruksbebyggelse och värdefulla kultur- och fornminnes-
miljöer. Landskapets och bebyggelsens karaktär skall bevaras. Beskrivning av områdena och
deras värden finns under kapitlet Kulturmiljövård. Områdena ingår också som värdefulla
miljöer i kommunens antagna kulturmiljöprogram.
Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske. Stor hänsyn till landskapets
karaktär och till kultur- och fornlämningsmiljöerna skall tas vid val av tomtplats. Byggnaders
utformning skall i skala, proportioner, material och färg anpassas till omgivande kulturmiljö.
Inom område av riksintresse för kulturmiljövården får inga åtgärder vidtas som kan innebära
skada på kulturmiljön.
Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom här aktuella områden är
sannolikheten att påträffa fornlämningar särskilt stor.
Samråd med kulturmiljösakkunnig skall ske vid prövning av förhandsbesked och bygglov när
byggnadsnämnden bedömer det som nödvändigt.”

forts.
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Yttrande föreligger från miljöenheten i vilket framhålls att det finns förutsättningar för att
göra en avloppsanläggning inom fastigheten. Hänsyn skall tas till befintliga brunnar samt till
eventuell påverkan på Natura 2000-området Gullmarn.
Yttrande föreligger från Bohusläns museum i vilket meddelas att man inget har att erinra mot
förslaget ur kulturmiljö- eller fornlämningssynpukt.

Berörda grannar på fyra fastigheter har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Tre
medgivanden har inkommit, och i övrigt har ingen anmält några synpunkter på projektet.

Samrådsgruppen diskuterade ärendet 2009-04-23, och kom då med följande yttrande:
Samrådsgruppen besökte platsen.
Samrådsgruppen menar att en eventuell byggnation på platsen bör anpassas till de nedanför
tomtplatsen belägna äldre byggnaderna vilka ingår i området med höga kulturvärden. I övrigt
förefaller den föreslagna tomtplaceringen i anslutning till redan bebyggda fastigheter väl vald,
och tar inga orörda naturområden i anspråk.
Samrådsgruppen anser att, under förutsättning att inga hinder framkommer under remisstiden,
miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör förklara att den
sökta åtgärden kan tillåtas.
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP), Torbjörn Stensson (S) och Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till positivt
förhandsbesked.

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

________


