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ANSLAGSBEVIS:

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

Sammanträdesdatum: 2009-08-20 Justeringsdatum: 2009-08-25

Anslagsdatum: 2009-08-25 Anslagets nedtagande:2009-09-16

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

Sammanträdestid: 2009-08-20 kl 09.15 – 16.00
Ajournering 12.05 – 13.05

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf
Lars-Gunnar Friberg (FP)
John Berntsson (M)
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Peter Ahlberg (S) t o m § 158, kl. 12.05
Lars-Erik Johansson (S)
Inge Löfgren (MP)

Tjänstemän:

se sidan 2

Gerd Persson (M) för Hans Nordlund (M)
Lena M Hermansson (S) för Kent Karlsson (S)
t o m § 168, kl. 15.50
Marianne Bråten (S) för Göran Emanuelsson (S)
Bengt Andreasson (LP) för Christer
Hammarqvist (C) fr o m § 150, kl 10.05

Frånvarande:
Hans Nordlund (M)
Christer Hammarqvist (C)
Bengt Andreasson (LP) t o m § 149
Kent Karlsson (S)
Göran Emanuelsson (S)
Lena M Hermansson (S) fr o m § 169

Paragrafer: 145 - 171

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

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

Justerare:
………………………………………………..
Lars-Gunnar Friberg
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JUSTERING Sign:

Tjänstemän

Johan Bengtsson, miljö- och stadsbyggnadschef
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr
Ylwa Larsson, plan- och mätenhetschef
Anna Modigh, planarkitekt
Anders Fransson, byråinspektör
Mats Carlsson, stadsarkitekt
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§ 145

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

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

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

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Gerd Persson (M) x

John Berntsson (M) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lena M Hermansson (S) x

Peter Ahlberg (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Marianne Bråten (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 3 7

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med
Stenssons yrkande.

forts.
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forts. § 145

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) meddelar att han med stöd av 4 kap. 17 § kommunallagen vill
använda sin initiativrätt till att väcka frågan om vad som händer i tillsynsärendet mot NN,
fastigheten Vägeröd X:X och yrkar att nämnden på detta sammanträde skall ta upp ärendet till
beslut om föreläggande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar enligt
Fribergs yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande ändring och tillägg:

5 Planärenden
Gruppen planärenden flyttas till den offentliga delen av sammanträdet

6.1 Föreläggande om borttagande av olovligt uppförd byggnad på fastigheten Vägeröd
X.X

9.3 Ansökan om förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Lyse-Berga X:X

8.2 Utgår ur listan
Ansökan om bygglov för nybyggnad förråd på fastigheten Lönndal X:X

Reservationer
Gerd Persson (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.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-08-20 5 (41)

JUSTERING Sign:

§ 146

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

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

Bilaga: Sammanställning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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§ 147

INFORMATION - UPPFÖLJNING AV LYSEKILS KOMMUNS TILLSYN ENLIGT
MILJÖBALKEN

Diarienummer: MBN/ 04/0058.409

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens miljöskyddsenhet har i olika utlåtanden som en följd av tillsynsbesök i Lysekil
2004 begärt att får ta del av styrdokument för verksamhet enligt Miljöbalken. De
styrdokument Länsstyrelsen ville granska var delegationsordning samt behovsutredning.
Dessa styrdokument har nu antagits och redovisats för Länsstyrelsen. Vissa påpekanden har
Länsstyrelsen fortfarande som gäller framförallt personalresurser i förhållande till behovet.

Då begärt material nu har inkommit till Länsstyrelsen avslutas det ärendet.
________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att
diskutera med kommunledningen om att tillsätta tre tillsynstjänster.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att diskutera med kommunledningen om att
tillsätta tre tillsynstjänster.
________
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§ 148

FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR

Miljö- och stadsbyggnadschefen informerar om aktuella ärenden inom förvaltningen:

 Förvaltningen har anställt Per Olsson som miljöchef fr o m 21 september 2009.
Förvaltningschefen fattade ett delegationsbeslut i ärendet.

 Byggnadsinspektör Andreas Bäckström slutar sin tjänst 18 september 2009, tjänsten
kommer att återbesättas, tjänsten skall utannonseras inom kort.

 Information om pågående arbete med Miljösamverkan i Norra Bohuslän.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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§ 149

EKONOMISK UPPFÖLJNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och stadsbyggnadschefen redovisar en ekonomisk uppföljning med utfall t o m juni
2009.

Rapporten visar på en negativ avvikelse mot budget som har sin förklaring i minskade
intäkter, ökade interna kostnader och en minskad budgetram 2009. Ett medvetet arbete med
att vi ska hålla budget gör vi prognosen att vi ska hålla budget vid 2009 års bokslut.
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att kommunstyrelsen skall till miljö- och byggnadsnämnden betala
för de detaljplaner där kommunen är huvudman.

Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till sammanträde den
1 oktober ha undersökt rutiner för interndebitering.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden uppdrar åt
förvaltningschefen att till sammanträde den 1 oktober ha undersökt rutiner för
interndebitering.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Redovisningen antecknas till protokollet.

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till sammanträde den 1 oktober ha undersökt
rutiner för interndebitering.
________
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§ 150

INFORMATION OM ÄNDRING AV STRANDSKYDDSLAGSTIFTNINGEN MED
FÖLJD ATT KOMMUNERNA ÖVERTAR DELAR AV PRÖVNINGEN AV
STRANDSKYDDSDISPENSER SAMT TILLSYNEN AV STRANDSKYDDET
ENLIGT MILJÖBALKEN

Diarienummer: MBN 09-86-269

Ärendebeskrivning
Enligt den skrivning av strandskyddslagstiftningen i miljöbalken som gällde före 2009-07-01
hade Länsstyrelsen i Västra Götalands län delegerat direkt till Byggnadsnämnden i Lysekils
kommun en begränsat rätt att besluta om strandskyddsdispenser. Huvuddelen av
strandskyddsdispenserna samt tillsynen av strandskyddet var länsstyrelsens ansvarsområde.

Fr.o.m. 2009-07-01 är miljöbalken ändrad så att kommunerna är ansvariga för handläggning
och beslut i strandskyddsdispensärenden, samt tillsynen av strandskyddet, utom inom
områden som också är naturreservat eller liknande.
Detta innebär att det är kommunfullmäktige i respektive kommun som ansvarar för
strandskyddet i kommunen, både dispensärenden och tillsyn. Länsstyrelsen skall granska de
beviljade strandskyddsdispenserna samt kommunens tillsynsarbete. Enligt 20 kap.
miljöbalken är straffet för alla brott mot strandskyddslagstiftningen böter eller i svårare fall
fängelse, vilket innebär att sådana överträdelser som upptäcks genom tillsynsarbetet skall
anmälas till åklagare.

Det arbete som Riksdagen nu har lagt på kommunerna inom strandskyddsområdet kan komma
att bli omfattande, varför frågan om handläggningsansvar och resurser för arbetet bör tas upp i
fullmäktige, liksom frågan om taxor och avgifter samt eventuell delegering.
________

Yrkande
Gerd Persson (M) yrkar att informationen skall antecknas till protokollet samt att nämnden
uppmana kommunstyrelsen om en skyndsamt utredning om vilken nämnd som skall fullgöra
kommunens uppgifter om tillsyn av strandskyddet samt prövning av ansökningar om dispens
från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken.

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

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-08-20 10 (41)

JUSTERING Sign:

forts. § 150

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.

Nämnden uppmanar kommunstyrelsen att skyndsamt besluta om vilken nämnd som skall
fullgöra kommunens uppgifter om tillsyn av strandskyddet samt prövning av ansökningar om
dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken.

Reservation
Inge Löfgren (MP) reserverar sig mot beslutet, menar att nämnden redan i nuvarande
reglemente har delegerats beslutanderätten enligt miljöbalken.
________
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§ 151

INFORMATION OM ARBETSPROGRAM FÖR DETALJPLANER

Plan- och mätenhetschefen informerar om planprogram för detaljplaner inom kommunen.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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§ 152

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har under juni 2009 beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

- 18 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 6 beslut rörande livsmedelshantering
- 8 beslut rörande renhållning
- 6 beslut rörande bergvärmepumpar

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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§ 153

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER

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

- 37 beviljade bygglov
- 33 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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§ 154

KOMMUNSTYRELSENS REMISS ANGÅENDE NATURVÅRDSPLAN FÖR
LYSEKILS KOMMUN

MBN diarienummer: 09/0620

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen remitterade Naturvårdsplanen till miljö- och byggnadsnämnden för
yttrande.
Nämnden beslutade 2009-06-11 § 121 att som remissvar till kommunstyrelsen meddela att
nämnden accepterar planen i nuvarande utformning men att miljö- och byggnadsnämnden
efter sammanträdet den 20 augusti 2009 kommer att avge ett mer detaljerat remissvar.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avstår från att avge ett detaljerat remissvar och hänvisar till de yttranden som
respektive politiskt parti har lämnat som remissvar.
________
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§ 155

ANMÄLES LÄNSRÄTTENS DOM –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA
BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

MBN Diarienummer: 07/0839 (tidigare beslut 06/B214)
Länsrättens målnr: 1036-09
Sökande/Klagande: NN

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

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

Sökanden, NN, överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten som i dom 2009-06-29 avslår
överklagandet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsrättens dom antecknas till protokollet.
________
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§ 156

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

Diarienummer: 07/0391
Sökande: NN
Klagande: NN

NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-10-18 § 263, att lämna positivt förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Slättna X:X.
Beslutet överklagades av NN och NN till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Beslutet
överklagades vidare av NN och NN till länsrätten som i dom 2009-03-16 avslår NN:s
överklagande och avvisar NN:s överklagande.
Beslutet överklagades vidare till kammarrätten som i beslut 2009-05-11 meddelar att
prövningstillstånd inte meddelas. Länsrättens avgörande står därför fast.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Kammarrättens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 157

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

Diarienummer: 07/1300
Sökande/Klagande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-04-10 § 96 i ärende om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Slättna X:X.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut 2009-07-29 avslår överklagandet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 158

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
ATT INTE RIKTA KRITIK MOT KOMMUNENS HANDLÄGGNING RÖRANDE
FÖRHANDSBESKED PÅ FASTIGHETEN SLÄTTNA X:X

Diarienummer: 08/1127
Klagande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Till länsstyrelsen har inkommit en tillsynsanmälan avseende miljö- och byggnadsnämndens
handläggning av ärende rörande ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Slättna X:X.

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2009-07-29 att det inte finns anledning att rikta kritik mot
kommunen.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 159

PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR HALLINDENS INDUSTRIOMRÅDE M.M.
BJÄLKEBRÄCKA 5:3 M. FL.

Diarienummer: MBN 09/46/214

Ärendebeskrivning
Kommunen har förvärvat mark i anslutning till vägkorsningen norr om väg 171 i Hallinden i
avsikt att tillskapa möjlighet för verksamhetsetablering i området. Frågan om hur Hallindens
vatten- och avloppsförsörjning ska se ut är också under utredning. I samband med detta har ett
program till detaljplan tagits fram för hela Hallinden i syfte att också se över möjligheten att
förtäta med bostäder.

Beslutsunderlag
Planprogram
Karta

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

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att arbetet med detaljplanen begränsas till enbart ett industriområde
med avgränsning i området norr om väg 171, Mikaels Grävtjänst och Färdig Betong. Allt
beläget nordväst om riksintresset för naturvård. Övriga delar i planprogrammet gör utgå.

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

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

Reservationer
Gerd Persson (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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§ 160

PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR OMRÅDE SÖDER OM
KRISTINEBERGSVÄGEN, FISKEBÄCKSKIL

Diarienummer: MBN 08/53/214

Ärendebeskrivning
Det råder brist på permanentbostäder nära tätorterna på Skaftö och ett område söder om
Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil är utlagt i ÖP 06 som utbyggnadsområde för bostäder.
Behovet av parkeringsplatser behöver också ses över och ytterligare p-platser kan tillskapas i
anslutning till befintlig parkering norr om området. Ett program till detaljplan har tagits fram i
syfte att se över möjligheten att bygga bostäder och p-platser.

Beslutsunderlag
Planprogram
Karta

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

Yrkanden
Lars-Gunnar Friberg (FP), Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP) anser att det är svårt
att få en uppfattning om planområdet eftersom området är stort, yrkar att nämnden
återremitterar ärendet till planenheten för att ge ledamöterna möjlighet att besöka området
under ledning av planenheten och naturexperter.

Gerd Persson (M) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens förslag till beslut.

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

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avgörande idag
Nej-röst för bifall till återremiss

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-08-20 21 (41)

JUSTERING Sign:

forts. § 160

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Gerd Persson (M) x

John Berntsson (M) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lena M Hermansson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Marianne Bråten (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Bengt Andreasson (LP) x

Summa 4 6

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för att avgöra ärendet idag mot 6 nej-röster för återremiss beslutar miljö- och
byggnadsnämnden att återremittera ärendet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden återremitterar ärendet till planenheten för att anordna en studieresa till planområdet.
Resan bör göras innan nämndens nästa sammanträde den 1 oktober 2009.

Reservationer
Gerd Persson (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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§ 161

FÖRELÄGGANDE OM BORTTAGANDE AV BYGGNAD SOM SAKNAR
BYGGLOV, PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X

Diarienummer: 05/B436
Ägare: NN

NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-02-15 § 47 om bygglov för gäststuga på
fastigheten Vägeröd X:X. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av grannen Vägeröd X:X,
NN. Länsstyrelsen biföll överklagandet och upphävde miljö- och byggnads-nämndens beslut.
Sökanden NN överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten som i dom 2008-07-07 avslog
överklagandet.
NN överklagade till kammarrätten som i beslut 2008-10-08 meddelade att den inte lämnar
prövningstillstånd, vidare meddelar även Regeringsrätten i beslut 2009-02-03 att den finner
att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd och avslår därmed
överklagandet.

NN inkom 2009-03-06 till Kommunstyrelsen i Lysekils kommun med en begäran att få
tillstånd att ändra detaljplanen för fastigheten så att den uppförda gäststugan kan bli planenlig
och få stå kvar. Denna begäran har ännu inte hunnit slutbehandlas.

Lars-Gunnar Friberg (FP) har med stöd av 4 kap. 17 § kommunallagen använt sin initiativrätt
för att begära information om vad som händer i tillsynsärendet mot gäststugan på fastigheten
Vägeröd X:X, och till att nämnden på detta sammanträde skall ta upp till beslut att förelägga
om borttagande av olovligt uppförd byggnad. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade under
§ 145 att så skulle ske.
________

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden skall förelägga
fastighetsägarna att före årsskiftet 2009/2010 ha borttagit den gäststuga för vilken saknas
bygglov, med ett löpande vite på 50.000:- per påbörjad kalendermånad efter borttagande-
datumet som byggnaden fortfarande står kvar.

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

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun förelägger, med stöd av plan- och
bygglagen 10 kap. 14 §, ägarna till fastigheten Vägeröd X:X, NN och NN, båda på
adress XX, att senast 2009-12-31 har borttagit och undanröjt den gästhusbyggnad på
fastigheten Vägeröd X:X vilken saknar bygglov.

2 Med föreläggandet förenas enligt 10 kap. 18 § plan- och bygglagen samt 4 § lag om
viten, ett löpande vite av 50.000 kr (femtio tusen kronor) per påbörjad kalendermånad
efter det datum då byggnaden enligt föreläggande i punkt 1 ovan skall vara borttagen,
fördelat med 25.000 kr för var och en av ägarna till fastigheten Vägeröd X:X, NN och
NN, båda på adress XX.

3 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

Reservation
Mot beslutet lämnar Yngve Larsson (FP), Gerd Persson (M) och John Berntsson (M) blank
reservation.
________
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§ 162

ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT TÖMNINGSINTERVALL FÖR SLAMAVSKILJARE
PÅ FASTIGHETEN RÖRVALL X:X

Diarienummer: 07/0513
Ankomstdatum: 2009-04-22
Sökande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Ägarna till fastigheten Rörvall X:X har ansökt om att få tillstånd till slamsugning av avlopps-
brunn vart tredje år mot normalt varje år med hänvisning till att fastigheten, vilken tidigare
nyttjades av tre familjer, numera endast nyttjas sporadiskt av en familj.

Bilaga: Miljöinspektörens tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden skall besluta att avslå ansökan om längre tömningsintervall
för slamavskiljare på fastigheten Rörvall X:X.
Beslutet fattas med stöd av 15 kap 8 § MB och § 19 Lysekils kommuns renhållningsföre-
skrifter (Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 och gällande från 2009-01-01).
________

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 Stenssons yrkande

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om längre tömningsintervall för
slamavskiljare på fastigheten Rörvall X:X.
Beslutet fattas med stöd av 15 kap 8 § MB och § 19 Lysekils kommuns renhållningsföre-
skrifter (Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 och gällande från 2009-01-01).
________
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§ 163

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR ÄNDRING I TIDIGARE
BEVILJAT BYGGLOV AVSEENDE TILL- OCH PÅBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS, SAMT BYGGLOV FÖR UPPFÖRD STÖDMUR, PÅ
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BERG X:X

Diarienummer: 09/0569
Ankomstdatum: 2009-04-30
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för ändring i tidigare beviljat bygglov
avseende till- och påbyggnad av enbostadshus, samt bygglov i efterhand för uppförd stödmur,
på fastigheten Skaftö-Berg X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse.

Byggnadsnämnden beviljade 2006-08-24 § 191 bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset på
fastigheten Skaftö-Berg X:X. Tillbyggnaden skulle ske i form av en sammanbyggd flygel i
vinkel mot befintlig byggnad. Den tillkommande byggnadsarean var 65 m2, och utförd i ett
plan med källare.

Det uppmärksammades därefter att det hade utförts eller påbörjats byggnadsåtgärder vilka inte
ingick i det beviljade bygglovet:

- Färdigställts en stödmur med en höjd av cirka 1,2 m på en sträcka av cirka 6 m mot
grannfastigheten Skaftö-Berg X:X.

- Påbörjats en höjning av den ursprungliga huvudbyggnaden med cirka en meter genom
påbyggnad med nya takstolar

Efter påpekande från byggnadsinspektören inkom byggherren med den nu aktuella ansökan
om bygglov i efterhand.
Enligt ansökan skall huvudbyggnaden breddas med en meter till 6,7 m, och takvinkeln ökas i
samband med detta till 27° för att överensstämma med tillbyggnadens takvinkel. Effekten blir
att taknocken höjs med cirka en meter.

Berörd granne Skaftö-Berg X:X har i yttrande motsatt sig att den befintliga byggnaden höjs,
med motiveringen att detta skulle ta bort den lilla vintersol som når deras fastighet.

forts.
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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 tillkommande byggnadsdelen i detta
fall är mindre än 10 m2 kan uttag av tilläggsavgift inte göras.
Frågor om byggnadsavgift prövas av byggnadsnämnden. Frågor om tilläggsavgift prövas av
allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Lars-Gunnar Friberg (FP) och Gerd Persson (M) yrkar att nämnden
skall bevilja bygglov i efterhand och att en byggnadsavgift om 4 x bygglovtaxan skall tas ut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Bygglov i efterhand beviljas för mur och tillbyggnad och höjning av bostadshus.
Beslutet motiveras med att sökandens nytta av åtgärderna kan anses vara större än den
omgivningspåverkan som åtgärderna kan medföra.

2 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften
bestäms till 7520 kr (4 x bygglovavgiften).
Avgiften 7520 kr skall betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft.

________
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§ 164

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA PÅ
FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 09/0842
Ankomstdatum: 2009-06-30
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av en 58 m2 stor gäststuga på fastigheten
Fossa X:X.
Fastigheten är bebyggd för bostadsändamål och belägen utanför detaljplanelagt område,
ansluten till kommunalt VA.

I kommunens översiktsplan antagen 2006-06-21 är området betecknat med R1:
”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämplig för
förtätning”

Berörda grannar Fossa X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivande
har inkommit från Fossa X:X, inget yttrande från X:X.

Den föreslagna gäststugan skall trafikmatas via befintlig tillfart till fastigheten.
________

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP), Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden
skall bevilja bygglov.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
________
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§ 165

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD/BASTU PÅ
FASTIGHETEN EVENSÅS X:X

Diarienummer: 09/0678
Ankomstdatum: 2009-05-26
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/bastu på fastigheten Evensås
X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse.
Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område samt utanför naturreservatet.

Byggnaden består av två 9 m2 delar förskjutna mot varandra i höjdled och djupled, med ett
utskjutande at över 6 m2 på baksida för förrådsändamål. Byggnaden liknar exteriört två
sammanlänkade mindre sjöbodar i traditionell stil med stående röd lockläktpanel. Byggnaden
placeras cirka 3 m från strandlinjen.

Bastun skall inte ha vatten och/eller avlopp. Miljöenheten har i yttrande meddelat att man med
denna förutsättning inte mar något att erinra mot åtgärden. I ett beslut om bygglov bör det
villkoras att vatten och/eller avlopp inte får anslutas till byggnaden.

Ägaren till fastigheten Evensås X:X har lämnat medgivande till åtgärden.
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP), Lena M Hermansson (S) och Lars-Erik Johansson (S) yrkar att nämnden
skall avslå ansökan eftersom byggnaden kommer att ligga i den för människan, växt- och
djurliv värdefulla strandzonen.

Torbjörn Stensson (S), Gerd Persson (M), John Berntsson (M) och Yngve Larsson (FP) yrkar
att nämnden skall bevilja bygglov.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Löfgren m fl 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 att bevilja bygglov.

forts.
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Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till bygglov
Nej-röst för bifall till avslag

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Gerd Persson (M) x

John Berntsson (M) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lena M Hermansson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Marianne Bråten (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Bengt Andreasson (LP) x

Summa 4 6

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för bifall till bygglov mot 6 nej-röster för bifall till avslag beslutar miljö- och
byggnadsnämnden att avslå bygglovsansökan.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslår ansökan med hänvisning till plan- och bygglagen 2 kap. 1 § (god
hushållning av mark ur allmän synpunkt), 3 kap. 1 § (byggnader skall placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden), samt 3 kap. 15 § (byggnader skall placeras på
tomter så att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer).

Reservationer
Mot beslutet lämnar Gerd Persson (M), John Berntsson (M) och Yngve Larsson (FP) blank
reservation.
________
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§ 166

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS SAMT
GARAGE PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 09/0581
Ankomstdatum: 2009-05-04
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på
fastigheten Skaftö-Backa X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 2007-04-26.

Åtgärderna är i enlighet med detaljplanens bestämmelser.
Illustrationskartan till detaljplanen innehåller anvisningar om vilka höjder huvudbyggnaderna
på de olika tomterna bör läggas på för att området skall bilda en helhet. För den aktuella
tomten finns två anvisningar:

- Sluttningshus (suterränghus) bör ha den undre våningens golv på +34,0 möh, samt den
övre våningens golv på +36,7 möh.

- Hus som inte är sluttningshus bör ha färdigt golv på +35,0 möh.

Den aktuella huvudbyggnaden har den norra delen med två våningar delvis indragen under
marknivån närmast fasaden. Den är dock varken ett renodlat sluttningshus från vilket man på
den övre våningen kan gå direkt ut på marknivån, eller ett hus direkt på marken från vilket
man i alla riktningar kan gå ut i samma nivå som golvet. Då större delen av huvudbyggnadens
byggnadsarea har två våningar, och det på en sida har en golvnivå under marknivån, kan det i
vissa avseenden jämställas med ett sluttningshus.

Illustrationskartan till detaljplanen innehåller inte bindande föreskrifter. Sökanden har varit i
kontakt med planenheten på ett tidigt skede i projekteringen och där fått accept för att lägga
färdigt golv i huvudbyggnaden på +35,0 möh. Sökanden har också under bygglovhand-
läggningen förklarat att slänten längs södra gränsen på fastigheten (mot gång- och
cykelvägen) skall utföras med 2,5 m horisontell längd på den egna tomten för att minska det
eventuella intrycket av en förhöjd tomtnivå.

Då inget i ansökan strider mot detaljplanens bestämmelser, har inga grannar ansetts vara
berörda av ärendet.
________

forts.
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Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Lena M Hermansson (S) och Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar att
nämnden skall bevilja bygglov.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
________
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§ 167

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS SAMT
GARAGE PÅ FASTIGHETEN GAMLESTAN X:X

Diarienummer: 09/0902
Ankomstdatum: 2009-07-13
Sökande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på
fastigheten Gamlestan X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 2008-12-18.

De byggnader för vilka bygglov söks består av:
- Ett garage på 36 m2 med enligt detaljplanen tillåten byggnadshöjd. Garaget placeras

dock med 15 m2 på mark som enligt planen inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. Det
ligger också närmare gräns mot granntomt än 1 m, vilket berörd granne har medgivit.

- En huvudbyggnad med enligt planen godkänd högsta höjd. Den består av
komponenterna: huvuddel 114 m2, inglasat uterum 19 m2, samt entréveranda 4 m2.
Sammanlagd byggnadsarea för huvudbyggnaden blir 137 m2.

Total byggnadsarea på fastigheten blir 173 m2, vilket blir en överyta med 15 % jämfört med
enligt detaljplanen tillåten maximal byggnadsarea på 150 m2.
Avvikelser från detaljplanens bestämmelser föreligger således ifråga om byggnadsarea,
placering på tomt, samt avstånd till tomtgräns.

Marksektioner för tomten finns redovisade och dessa innehåller inga murar eller andra
terrasseringar.

Plan- och bygglagen 3 kap. 15 § säger bl.a. att tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall,
om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kunna användas
av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Enligt Boverkets Byggregler [BBR] (BFS 1993:57) avsnitt 3:122 skall minst en tillgänglig
och användbar gångväg finnas mellan entré till byggnad och parkeringsplats eller
angöringsplats för bilar. Denna gångväg skall där det är möjligt utformas utan höjdskillnader,
men där nivåskillnader inte kan undvikas skall de utjämnas med ramper.
Enligt BBR avsnitt 3:1222 skall ramper kunna användas av personer med nedsatt
rörelseförmåga, och de skall luta högst 1:12. Som allmänt råd framförs också att vid större
höjdskillnader än 1 m bör rampen delas upp i flera ramper med högst denna höjd, med
mellanliggande vilplan med minst 2 m längd.
Höjdskillnaden från garagets golvnivå till marken utanför entrén på huvudbyggnaden är
1,7 m. Detta skulle innebära två ramper med 10,2 m längd vardera samt ett 2 m vilplan, vilket
blir totalt 22,4 m längd. Något sådant finns inte redovisat på ritningarna.

forts.

forts. § 167
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Någon granne som är berörd av åtgärderna utöver den fastighetsägare som medgivit garagets
placering bedöms inte finnas.
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S), Lena M Hermansson (S), Lars-Gunnar Friberg (FP), Bengt
Andreasson (LP) och Inge Löfgren (M) yrkar att nämnden skall avslå ansökan med
hänvisning till att detaljplanen är nyligen antagen och att inga avvikelser därför kan medges.

John Berntsson (M), Gerd Persson (M) och Yngve Larsson (FP) anser att ansökan
sammantaget avviker för mycket mot gällande detaljplans bestämmelser och syfte.
Avvikelserna gällande garagebyggnadens placering kan accepteras med hänvisning till de
topografiska förhållandena, men den totala byggnadsarean får inte överskrida de 150 m2 som
detaljplanen tillåter, och de yrkar att ansökan återremitteras för omarbetning av förslaget.

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

Proposition
Ett yrkande återstår, ordföranden ställer proposition på Stenssons m fl yrkande.
Han finner att nämnden avslår ansökan om bygglov.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslår ansökan med hänvisning till att den strider mot gällande detaljplans
bestämmelser och syfte i en så stor omfattning att det inte kan betecknas som en mindre
avvikelse enligt 3 kap. 11 § plan- och bygglagen.
Beslutet motiveras med att detaljplanen är nyligen antagen, och då den nu aktuella ansökan är
den första att behandlas inom denna plan är det inte önskvärt att meddela bygglov med stora
avvikelser, vilka får prejudicerande effekt på handläggning av framtida ärenden.

Reservation
Mot beslutet lämnar Gerd Persson (M), John Berntsson (M) och Yngve Larsson (FP) blank
reservation.
________
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§ 168

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR 3 RADHUS MED SAMMANLAGT
8 LÄGENHETER MED GARAGE, PÅ DEL AV FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

Diarienummer: 09/0796
Ankomstdatum: 2009-06-01
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för 3 radhus med sammanlagt 8 lägenheter med garage, på
del av fastigheten Kyrkvik X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1932-09-09.
Det område som skall bebyggas är avstyckat, men ännu inte registrerat på fastighetskartan.

Den på platsen belägna föreningsgården har genom slarv vid nyttjandet drabbats av mögel,
vilket inte bedöms kunna åtgärdas. Rivningslov beviljades därför 2008-09-02, men rivningen
har ännu inte påbörjats.

Sökandens avsikt är att på platsen uppföra åtta lägenheter i form av tre radhuslängor, samt
garage till åtta bilar. Hus A och C har tre lägenheter vardera och hus B har två lägenheter.
Garagen är två vilka sammanbyggs med bostadshus B respektive C, och de har vardera fyra
platser med infart från två olika plan.

Användningssätt, exploateringsgrad, byggnadshöjd och våningsantal stämmer med
detaljplanens bestämmelser.
Hus C placeras på 3 m avstånd från gränsen till Gamlestan X:X (vilken lämnat medgivande
till åtgärderna) samt på samma avstånd längs en 2 m bred remsa i ett hörn mot Gamlestan X:X
(vilken är emot byggnationen).
Garagen är genom sin konstruktion med två plan något högre än den föreskrivna
byggnadshöjden på 2,7 m för uthus. Detta kan dock inte anses påverka omgivningen.
Genom byggnationen kommer den i detaljplanen markerade Flaggatan att få sin avsedda
sträckning.

Berörda grannar Gamlestan X:X/X:X/X:X, X:X, X:X, samt Kyrkvik X:X/X:X/X:X,
X:X/X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrande har
inkommit från Gamlestan X:X/X:X/X:X och X:X, samt från Kyrkvik X:X/X:X, X:X och
X:X. Samtliga dessa yttranden är i ett eller flera avseenden negativa till den föreslagna
bebyggelsen. Kyrkvik X:X har inkommit med yttrande innehållande bl.a. synpunkter på
trafik- och parkeringssituationen i området. Gamlestan X:X har inkommit med medgivande
till åtgärderna.

forts.
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Sökanden har fört samtal med några av grannarna med gräns mot exploateringsområdet
rörande avstående av mark till deras förmån.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) och Bengt Andreasson (MP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från
detaljplan).
Beslutet motiveras med att avvikelsen i fråga om placering inte kan anses ha någon påtaglig
omgivningspåverkan, utan bidrar till att minska höjdläget på byggnad C, och att
byggnadshöjden på garagedelarna inte kan anses ha någon negativ inverkan.
________
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§ 169

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

Diarienummer: 08/1090
Ankomstdatum: 2008-07-28
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för avstyckning av två tomter, samt nybyggnad av
enbostadshus på dessa, från fastigheten Sandåker X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför strandskyddat område.
Tomterna var tidigare placerade med den ena ovanför den andra, men ligger nu parallellt i
förhållande till bäcken samt slutar en bit ovanför denna.

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

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

Miljöenheten har lämnat ett yttrande där man konstaterar att det finns förutsättningar att göra
en avloppsanläggning inom eller i anslutning till de föreslagna tomterna. Hänsyn skall tas till
befintliga närliggande samt eventuellt planerade vattenbrunnar, och sökanden får i samråd
med miljöenheten utreda förutsättningarna för avloppsanläggningen. Tillstånd för anläggande
av avloppsanläggning skall ha lämnats innan eventuellt bygglov behandlas.

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

Berörda grannar Kyrkeby X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Sandåker X:X och X:X samt
Skopekärr X:X gavs tillfälle att yttra sig över ansökan i dess första version. Synpunkter inkom
då från Sandåker X:X och Kyrkeby X:X vilka ansåg att placeringen av de föreslagna tomterna
samt tillfartsväg till dessa skulle utgöra en betydande olägenhet för deras befintliga
förhållanden.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet i dess första version 2009-04-02 § 82, och
beslutade då följande:
”Nämnden återremitterar ärendet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen med instruktion
att kontakta sökanden för att diskutera ändringar av förslaget.
Ändringarna bör inkludera lokalisering av tomter efter sökandens samråd med grannar för att
minimera olägenheterna för dessa, samt en placering av föreslagna nya tomter längre från
bäckfåran i dalen.
Beslutet motiveras med att den aktuella dalgången av miljö- och landskapsbildsskäl inte bör
bebyggas nära bäckfåran, att den geotekniska lämpligheten för bebyggelse av marken närmast
bäcken kan ifrågasättas, samt att nu föreslagna placeringar kan innebära olägenheter för
boende på grannfastigheter.”

Sökanden har därefter placerat tomterna parallellt och med en utsträckning som inte går ända
ner till bäcken. Föreslagna byggnadslägen är på övre delen av tomterna där marken kan antas
vara bättre.

Berörda grannar Kyrkeby X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Sandåker X:X och X:X samt
Skopekärr X:X har nu givits tillfälle att yttra sig över ansökan i dess senaste version.
Medgivande till åtgärden har inkommit från Kyrkeby X:X (kommunens fastighet), och i
övrigt har inga synpunkter inkommit.
________

forts.
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Yrkande
Inge Löfgren (MP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall bevilja positivt
förhandsbesked, men att storleken på tomterna minskas till max. 1000 m2 genom att
tomtgränsen dras längre bort från bäcken än vad som är redovisat.

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, på villkor att tomterna minskas
till max. 1000 m2 genom att tomtgränsen dras längre bort från bäcken än vad som är
redovisat.

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

3. Byggnadsarbeten får ej påbörjas förrän bygglov har beviljats.
________
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§ 170

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR OMBYGGNAD AV BUTIKS- OCH
BOSTADSHUS TILL FLERBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 09/0796
Ankomstdatum: 2009-06-16
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av butiks- och bostadshus till
flerbostadshus på fastigheten Fossa X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1960-12-05.

Den aktuella byggnaden är den gamla butiken vid hamnplanen i Rågårdsvik.
Fastigheten har i detaljplanen beteckningen BH II, för vilket sägs:

- Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål.
- Å med Ba, Bf, Br eller BH betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer än

en bostadslägenhet.

Då befintlig byggnad inte längre fyller någon funktion för handelsändamål, och den har två
våningar med vardera över 200 m2 bruksarea, önskar sökanden ändra byggnaden till att
inrymma fyra bostadslägenheter. Frågan nämnden har att ta ställning till är om man kan
acceptera en avvikelse från detaljplanen ifråga om antalet bostadslägenheter i byggnaden,
med bibehållande av befintlig byggnad.

Sökanden förhandlar med ägarna till Fossa X:X om att få arrendera mark för fyra p-platser
väster om byggnaden.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden är principiellt positiv till att byggnaden inreds med fyra
lägenheter, men vill avvakta med beslut i ärendet tills berörda grannar har kunnat höras, och
återremitterar därför ärendet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att genomföra
grannehörande.
En ytterligare förutsättning för att positivt förhandsbesked skall kunna lämnas är att detta
också villkoras med att sökanden i bygglovskedet kan redovisa specificerade
parkeringsplatser för byggnadens behov, i enlighet med kommunens parkeringsnorm.
________
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§ 171

ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV
FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 09/0450
Ankomstdarum: 2009-04-03
Sökande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Lyse-Berga X:X.
Fastigheten är för närvarande belägen inom samlad bebyggelse.

Kommunfullmäktige i Lysekils kommun antog 2008-05-08 en detaljplan för området, i vilken
fastigheten Lyse-Berga X:X ingår. Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län vilken i beslut 2009-05-25 avslog överklagandena. Länsstyrelsens beslut har
överklagats till Regeringen.
Detaljplanen ger en byggrätt på den aktuella fastigheten, vilken är mer omfattande än den
byggnad för vilken förhandsbesked söks. Fastigheten som sådan kan därmed anses vara
prövad och godkänd för bebyggelse, oavsett vad som händer i överklagandeärendet gällande
detaljplanens övriga delar.

Byggnadsnämnden meddelade 2003-06-12 § 154 positivt förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus. Befintligt hus på fastigheten hade rivits p.g.a. svåra mögelangrepp.
Byggnadsnämnden meddelade 2005-05-19 § 136 förnyelse av positivt förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrkte då ansökan med anvisning om att ny enskild
avloppsanläggning skall inrättas på fastigheten efter separat ansökan och särskilt tillstånd. När
området detaljplanläggs skall fastigheten anslutas till kommunalt avlopp.
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade 2007-10-18 § 262 förnyelse av positivt förhands-
besked för nybyggnad av fritidshus.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2009-04-23, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen menar att handläggning och beslut i frågan om förhandsbesked är
överflödigt. Den antagna detaljplanen för området är överklagad av helt andra skäl än de
blivande förhållandena på och omkring fastigheten Lyse-Berga X:X. I detaljplanen ges en
byggrätt för fastigheten, och denna kan ligga till grund för bygglovbeslut oavsett vad som
händer med planen.
Samrådsgruppen anser att, om sökanden begär att ansökan skall tas upp till beslut i sin
nuvarande form, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL
bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-08-20 41 (41)

JUSTERING Sign:

forts. § 171

Sökanden har i telefonsamtal med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen begärt att få beslut
av nämnden i förhandsbeskedärendet.
Då detaljplanens byggrätt på fastigheten inte ifrågasatts under detaljplanearbetet, har
grannehörande inte ansetts nödvändigt.
________

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.
________


