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

Sammanträdesdatum: 2009-10-01 Justeringsdatum:         2009-10- 07  

Anslagsdatum:            2009-10-07 Anslagets nedtagande: 2009-10-28  

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

Sammanträdestid: 2009-10-01 kl  09.15 – 15.45 
Ajournering 12.00 – 13.05 

Lokal: Borgmästaren 

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare 

Yngve Larsson (fp), ordf 
Lars-Gunnar Friberg (fp) 
Gers Persson (m) ersättare för John Berntsson (m) 
Torbjörn Stensson (s), vice ordf 
Lena M Hermansson (s) ersättare för  
Peter Ahlberg (s)  
Lars-Erik Johansson (s) § 173-191  
Marianne Bråten ( s) ersättare för Lars-Erik 
Johansson (s) § 192-199 
Inge Löfgren (mp), jäv § 187 
Bengt Andreasson (lp) ersättare för Inge Löfgren 
(mp) § 187 
Hans Nordlund (m) 
Christer Hammarqvist (c) 
Kent Karlsson (s) 
Göran Emanuelsson (s) 
 

Richard Åkerman (m) 
Knut-Dag Grenness (fp) 
Jerry Jacobsson (s) 
Bengt Andreasson (lp) 
Marianne Bråten (s) 
 
Tjänstemän 
Johan Bengtsson, miljö- och 
stadsbyggnadschef 
Pernilla Niklasson, nämndsekreterare 
Daniel Olofsson, livsmedelsinspektör, § 179-
180 
Jon Resmark, planarkitekt, § 186 
Ylwa Larsson, plan- och mätenhetschef,  
§ 187-191 
Anna Modigh, planarkitekt, § 186-191 
Mats Carlsson, stadsarkitekt, § 183-185, 192-
203 

 
Paragrafer: 
 

173-203 

Sekreterare: 
 
 

 
………………………………………………. 
Pernilla Niklasson 

Ordförande: 
 
 

 
………………………………………………. 
Yngve Larsson (fp) 

Justerare: 
 
 

 
……………………………………………… 
Hans Nordlund (m) 
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 JUSTERING     Sign: 

§ 173 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 
 
Yrkanden 
 
Inge Löfgren (mp): Planärenden ska beslutas på den öppna delen av sammanträdet. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar att 
planärenden är myndighetsutövning och skall avgöras inom stängda dörrar. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen för sammanträdet enligt 
utsänd kallelselista. 
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 JUSTERING     Sign: 

§ 174 
 
SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN 
 
 
Sammanställning juli och augusti 2009 av inkomna bygglovansökningar och utgående beslut 
samt statistik månadsvis 2008 och 2009.  
 
Sammanställning miljöärenden  juli och augusti 2009 samt statistik månadsvis 2008 och 
2009. 
 
Bilaga: Sammanställning 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna rapporten över sammanställning av bygg- 
och miljöärenden. 
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 JUSTERING     Sign: 

§ 175 
 
KOMPLETTERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT § 8-97  
DNR: 96-295-409 MED ANLEDNING AV FÖRSÄLJNING AV 
NIKOTINLÄKEMEDEL I DETALJHANDEL 
 
Diarienummer: MSK 09-93-409 
 
Ärendebeskrivning 
2008-03-01 slopades Apotekets ensamrätt till detaljhandel med nikotinläkemedel, lagen om 
detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455). Enligt lagen om detaljhandel med 
nikotinläkemedel får landets kommuner i uppgift att ta emot anmälningar från den som ska 
bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel. (såsom tuggummi, plåster, sugtabletter och 
inhalatorer) och att kontrollera att försäljningsställena följer de krav som ställs. I Lysekils 
kommun har miljö- och byggnadsnämnden, efter beslut i kommunfullmäktige, tillsynen över 
tobaksförsäljningen. Erfarenheter och kunskap från tobakstillsynen bör så långt som möjligt 
tas till vara i försäljning av nikotinläkemedel. Åldersgränsen är densamma och flertalet 
näringsidkare som säljer tobak förväntas också sälja nikotinläkemedel, vilket innebär att 
tillsynen kan samordnas. 
 
Kommunen får ta ut avgift för tillsyn för så väl tobakstillsyn som för tillsyn av försäljning av 
nikotinläkemedel. Då tillsynen av tobak och nikotinläkemedel kan samordnas bör avgiften för 
tillsyn utformas så att den inte debiteras dubbelt om man försäljer både tobak och 
nikotinläkemedel. För de försäljningsställen som säljer tobak och/eller nikotinläkemedel 
föreslås att en kontrolltid om två timmar tas ut vid registrering. Påföljande år skall 
näringsidkaren debiteras för kostnaden för en timmas tillsyn då denna tidsåtgång kan vara 
rimlig. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente behöver ändras så att nämnden ges ansvar för 
anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. 
 
Bilaga: Livsmedelsinspektörens tjänsteskrivelse 2009-09-09 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 
nämnden ges ansvar för anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. 
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 JUSTERING     Sign: 

§ 176 
 
INRIKTNINGSBUDGET 2010 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har träffat budgetberedningen för att diskutera budget 2010. Det finns en 
inriktningsram gällande nämndens verksamhet för 2010. Den slutliga budgetramen ska tas av 
kommunfullmäktige under september månad. Därefter börjar prioriteringar av verksamheten 
för 2010 och en detaljbudget för nämndens verksamhet arbetas fram. Äskande för nya tjänster 
i enlighet med föregående nämndsbeslut har skett med budgetberedningen. 
 
En verksamhetsplan för alla nämndens verksamheter tas fram till nämndens möte i november. 
Därtill kommer även en behovsutredning och tillsynsplan enligt miljöbalken tas fram. 
 
Bilaga: Budget 2010, inriktningsram och äskande 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inriktningsbudget 2010. 
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 JUSTERING     Sign: 

§ 177 
 
DELÅRSBOKSLUT 2009 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsbokslutet t o m augusti 2009 visar på en negativ avvikelse, men avvikelsen förväntas 
bli i balans till bokslutet 2009. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att få budgeten i balans. 
Åtgärderna har gett minskade kostnader samt ökade intäkter till förvaltningen. 
 
Detaljplaneverksamheten avviker mot budgeten t o m augusti. Det beror på att det ligger 
kostnader för pågående detaljplanearbeten i driftskostnadens som ska faktureras ut. 
Intäktssidan för bygglovsenheten samt karta och mät är bättre än budgeterat. 
 
Bilaga: Delårsbokslut 2010 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsbokslut 2009. 
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§ 178 
 
UPPFÖLJNING INTERNKONTROLL 2009 
 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2002-06-19 om reglemente för intern kontroll 
föreslås att bifogat system och rutiner vid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen blir föremål 
för särskild uppföljning under 2009. Målet med intern kontroll är en: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm  

 
Bilagt ligger en uppföljning av de rutiner som är antagna för miljö- och stadsbyggnads-
förvaltnigen. 
 
Bilagor: Uppföljning internkontroll 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppföljning 
internkontroll 2009. 
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 JUSTERING     Sign: 

§ 179 
 
TAXOR INOM MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2010 
 
 
Taxor för 2010 har höjts med cirka 4 % för att vi ska ha kostnadstäckning för nämndens 
ökande kostnader. De dokument med taxor som följer som bilaga är förslag till taxor gällande 
miljöbalk och uppdragsprojekt.  
 
Bilagor: 
1. Förslag enligt miljöbalk 
2. Förslag myndighetsutövning inom miljöområdet 
3. Förslag taxebilaga miljöbalk_1 
4. Förslag taxebilaga miljöbalk_2 
5. Förslag till taxa för uppdragsverksamhet 

________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta nya taxor för 
miljö- och byggnadsnämnden 2010. 
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 JUSTERING     Sign: 

§ 180 
 
FÖRSLAG TILL TAXA FÖR LYSEKILS KOMMUNS OFFENTLIGA KONTROLL 
AV LIVSMEDEL 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för Lysekils kommuns kostnader för bl.a. offentlig kontroll, prövning och 
registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 
 
Bilaga: Livsmedelsinspektörens tjänsteskrivelse 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta nya taxor för 
Lysekils kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 
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§ 181 
 
ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN 
 
 
Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande: 
 

- 16 beslut i juli och 3 beslut i augusti rörande enskilda avloppsanläggningar 
-   6 beslut i juli och 0 i augusti rörande livsmedelshantering 
- 11 beslut i juli och 4 beslut i augusti rörande renhållning 
-   2 beslut i juli och 4 beslut i augusti rörande bergvärmepumpar 

 
Bilaga: Delegationslistor 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisning av delegeringsbesluten. 
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§ 182 
 
ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER 
 
 
Bygglovsenheten har under juli beviljat 19 bygglov och under augusti 13 bygglov, med stöd 
av delegationsbeslut. 
 
Juli och augusti 

- Beviljat totalt 32 bygglov under juli och augusti  
- Beslutat om  totalt 40 kontrollplaner 

 
Bilaga: Delegationslistor 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisning av delegeringsbesluten. 
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§ 183 
 
ANMÄLES REGERINGSRÄTTENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED 
FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SLÄTTNA X:X 
 
Diarienummer: 07/0391 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN och 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 NNs 
överklagande och avvisar NNs överklagande. 
 
Beslutet överklagades till Kammarrätten som i beslut 2009-05-11 meddelar att 
prövningstillstånd inte lämnas. Beslutet överklagades vidare till Regeringsrätten som i beslut 
2009-08-19 meddelar att prövningstillstånd inte lämnas. Kammarrättens avgörande står 
därmed fast. Beslutet har vunnit laga kraft. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av Regeringsrättens beslut. 
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§ 184 
 
LÄNSRÄTTENS FÖRHANDLING I ÖVERKLAGANDEÄRENDE RÖRANDE 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS AVSLAGSBESLUT PÅ 
BYGGLOVSANSÖKAN FÖR PÅBYGGNAD AV DEL AV FLERBOSTADSHUS PÅ 
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 
 
Diarienummer: 07/1255 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/klagande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog 2007-12-13 § 310 ansökan om bygglov för påbyggnad 
av del av flerbostadshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X. Beslutet blev: ”Ansökan om 
bygglov avslås med stöd av 3 kap. 10 § plan- och bygglagen (Ändringar av en byggnad skall 
utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara).” 
 
Avslagsbeslutet överklagades av den sökande, NN, till länsstyrelsen, som i beslut 2009-03-16 
avslår överklagandet. Sökanden har därefter överklagat länsstyrelsens beslut till länsrätten. 
Länsrätten har nu satt ut tidpunkt för muntlig förhandling på platsen till onsdagen den 21 
oktober 2009 kl. 10:30. 
 
Normalt förfarande är att stadsarkitekten företräder nämnden vid rättliga överläggningar i 
överklagade bygglovärenden. I det aktuella fallet delar dock inte stadsarkitekten nämndens 
majoritets mening i ärendet, och kan därför inte argumentera för nämndbeslutet, vilket beslut 
utgår från en arkitektur- och stadsbyggnadsbedömning. Miljö- och byggnadsnämnden bör 
därför utse en representant som, med utgångspunkt från avslagsbeslutet, kan föra nämndens 
talan vid länsrättens förhandling. 
________ 
 
Yrkande 
 
Lars-Gunnar Friberg (fp): Torbjörn Stensson (s) ska utses som representant att föra nämndens 
talan i överklagandeärendet. 
 
Hans Nordlund (m): Johan Bengtsson, miljö- och stadsbyggnadschef, ska utses som 
representant att föra nämndens talan i överklagandeärendet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Gunnar Fribergs (fp) yrkande och Hans Nordlunds 
(m) yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden antar Hans Nordlunds (m) yrkande. 
 
forts. 
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forts. § 184 
 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Lars-Gunnar Fribergs (fp) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Hans Nordlunds (m) yrkande. 
 
Ja-röster: Lars-Gunnar Friberg (fp), Torbjörn Stensson (s), Lars-Erik Johansson (s), Kent 
Karlsson (s), Göran Emanuelsson (s), Inge Löfgren (mp), Lena M Hermansson (s). 
 
Nej-röster: Hans Nordlund (m), Gerd Persson (m), Christer Hammarqvist (c). 
 
Avstår: Yngve Larsson (fp). 
 
Ja-röster: 7 
Nej-röster: 3 
Avstår: 1 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Yngve Larsson (FP)   x 

Lars-Gunnar Friberg (FP) x   

Gerd Persson (M)  x  

Hans Nordlund (M)  x  

Christer Hammarqvist (C)  x  

Kent Karlsson (S) x   

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x   

Lena M Hermansson (S) x   

Lars-Erik Johansson (S) x   

Göran Emanuelsson (S) x   

Inge Löfgren (MP) x   

Summa  7 3 1 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Torbjörn Stensson (s) som representant att föra 
nämndens talan i överklagandeärende om avslagsbeslut på bygglovsansökan för påbyggnad 
av del av flerbostadshus på fastigheten Skaftö-backa X:X. 
 
Reservation 
 
Hans Nordlund (m), Gerd Persson (m) med blank reservation. 
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§ 185 
 
ANMÄLES LÄNSRÄTTENS DOM –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM NEGATIVT FÖRHANDSBESKED 
FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT 
FRÅN, EVENSÅS X:X 
 
Diarienummer: 07/0818 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/klagande: NN 
Adress: XX 
 XX 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-01-31 § 38 att lämna negativt förhandsbesked 
på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt avstyckning av tomt 
från, Evensås X:X. Evensås X:X är en samfällighet kopplad till fastigheterna Evensås X:X 
och X:X, och den är bildad i syfte att bevara hällmarkerna som grönområde. 
 
Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen vilken i beslut 2009-03-10 avslog 
överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till länsrätten vilken i dom 2009-09-
24 avslår överklagandet. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av Länsrättens dom. 
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§ 186 
 
DETALJPLAN FÖR P-PLATS VID BOTTNAHALLEN, ETAPP 2, DEL AV SKAFTÖ-
BACKA 3:351 M.FL., LYSEKILS KOMMUN 
 
Diarienummer: MBN 09/12/214 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för parkeringsplatser vid Bottnahallen i Grundsund har varit 
utskickat för samråd under tiden 17 juni - 21 augusti 2009. Syftet med planen är att anlägga 
en grusplan som kan samutnyttjas så att den används som parkeringsplats sommartid och som 
bollplan resten av året. 
 
Bilagor: Samrådsredogörelse, plankarta 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning enligt 5 kap 25 § 
plan- och bygglagen med tillägget att förvaltningen beaktar möjligheten att förlägga 
parkeringen till annan plats t.ex. vid Idrottshallen eller vid infarten till Grundsund. 
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§ 187 
 
DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKEN, SLÄTTEN 3:339 M.FL. LYSEKILS 
KOMMUN 
 
Diarienummer: 03/33/214 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för Norra Tronebacken var utskickat för samråd  under tiden 25 juni 
- 6 augusti 2009. Förslaget ger möjlighet till en blandning av villor såväl som flerfamiljshus 
och gruppbyggda småhus. Förslaget innefattar också Ulserödsvägen som ska byggas om med 
rondell vid infarten till Torpetområdet och gc-väg. 
 
Bilagor: Samrådsredogörelse, plankarta 
________ 
 
Jäv 
 
Inge Löfgren (mp). 
 
Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s): Återremiss för förnyad och fördjupad naturinventering. Signalarter och 
rödlistade arter ska eftersökas. Området ska även beskrivas och värderas på de livsmiljöer 
som finns. Resultatet av inventeringen ska ange områdets naturvärde. Undersökningen bör 
utföras under vegetationssäsongen mars-augusti. 
 
Bengt Andreasson (lp): Biträder Torbjörn Stenssons (s) yrkande. 
 
Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c): Bifall till förvaltningens förslag till beslut 
samt att ärendet ska avgöras idag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Stenssons (s) m.fl yrkande och Hans Nordlunds 
(m) m.fl. yrkande och finner att miljö- och byggnämnden antar Hans Nordlunds (m) yrkande. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs. Miljö- och byggnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Torbjörn Stenssons (s) och Bengt Andreassons (lp) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Hans Nordlunds (m), Christer Hammarqvists (c) yrkande. 
 
Ja-röster: 5 
Nej-röster: 6 
 
 
forts. 
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forts. § 187 
 
 
Ja-röster: Torbjörn Stensson (s), Lars-Erik Johansson (s), Göran Emanuelsson (s), Lena M 
Hermansson (s), Bengt Andreasson (lp). 
 
Nej-röster: Yngve Larsson (fp), Lars-Gunnar Friberg (fp), Hans Nordlund (m), Gerd Persson 
(m), Christer Hammarqvist (c), Kent Karlsson (s). 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP)  x 

Lars-Gunnar Friberg (FP)  x 

Gerd Persson (M)  x 

Hans Nordlund (M)  x 

Christer Hammarqvist (C)  x 

Kent Karlsson (S)  x 

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x  

Lena M Hermansson (S) x  

Göran Emanuelsson (S) x  

Lars-Erik Johansson (S) x  

Bengt Andreasson (lp) x  

Summa  5 6 

 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning enligt 5 kap 25 § 
plan- och bygglagen. 
 
Reservation 
 
Torbjörn Stensson (s), Bengt Andreasson (lp) lämnar in skriftlig reservation. Se bifogad 
handling. 
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§ 188 
 
PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR OMRÅDE SÖDER OM 
KRISTINEBERGSVÄGEN, FISKEBÄCKSKIL, LYSEKILS KOMMUN 
 
Diarienummer: 08/53/214 
 
Ärendebeskrivning 
Ett program till detaljplan har tagits fram för område söder om Kristinebergsvägen i syfte att 
utreda möjligheten att bebygga området med bostäder i form av villor, grupphus samt 
flerbostadshus. 
 
Bilagor: Planbeskrivning, illustrationskarta 
________ 
 
Yrkande 
 
Inge Löfgren (mp): Ärendet med planarbetet avbryts för Kristinebergsvägen med motivering 
att ingreppet är alltför betydande i det orörda kustlandskapet. 
Lena M Hermansson (s): Biträder Inge Löfgrens (mp) yrkande. 
 
Hans Nordlund (m): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Lars-Gunnar Friberg (fp), Gerd Persson (m): Biträder Hans Nordlunds (m) yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens (mp) m.fl. yrkande och Hans Nordlunds (m) 
m.fl. yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden antar Hans Nordlunds (m) yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föra ut planen på programsamråd enligt 5 kap 20 § 
plan- och bygglagen. 
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§ 189 
 
DETALJPLAN FÖR BILSERVICE, HANDEL OCH KONTOR, MARIEDAL 1:136 
M.FL., LYSEKILS KOMMUN 
 
Diarienummer: 08/52/214 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för bilservice, handel och kontor, Mariedal 1:136 m.fl. har varit 
utskickat för samråd under tiden 8 juni - 17 juli 2009. Syftet med planen är att möjliggöra en 
handelsetablering samt en automatstation på den norra tomten. 
 
Bilagor: Samrådsredogörelse, plankarta 
________ 
 
Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning enligt 5 kap 25 § 
plan- och bygglagen. 
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§ 190 
 
DETALJPLAN FÖR SLÄTTEGÅRDEN, KRONBERGET 1:82 M.FL., LYSEKILS 
KOMMUN 
 
Diarienummer: 09/27/214 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan Slättegården i centrala Lysekil har varit utställt under tiden under 
tiden 19 augusti - 16 september 2009. Detaljplanen skickades till länsstyrelsen, centrala organ, 
kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. 
 
Inkomna synpunkter under utställningen finns sammanfattade och kommenterade i bilagt 
utställningsutlåtande. 
 
Bilagor: Utställningsutlåtande, plankarta 
________ 
 
Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s), Hans Nordlund (m): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till detaljplan för Slättegården och 
överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan- och 
bygglagen. 
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§ 191 
 
DETALJPLAN FÖR DEL AV EVENSÅS 1:4, ÖSTERSIDAN, LYSEKILS KOMMUN 
 
Diarienummer: 07/19/214 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för del av Evensås 1:4, Östersidan, har upprättat. Planens syfte är att 
möjliggöra byggande av ett trettiotal bostäder fördelade på lägenheter i flerbostadshus, 
gruppbyggda småhus samt villor. 
 
Kommunen har, efter samråd med Länsstyrelsen, gjort en preliminär bedömning att planen 
inte kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. Förslaget behöver därmed inte 
miljöbedömas. 
 
Bilagor: Koncept till plankarta, illustrationskarta, planbeskrivning och 

genomförandebeskrivning. 
________ 
 
Yrkande 
Torbjörn Stensson (s), Hans Nordlund (m): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föra ut planen på samråd enligt 5 kap 20 § plan- och 
bygglagen. Planens genomförande bedöms av kommunen inte medföra risk för betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras och behov av 
att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte. 
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§ 192 
 
FÖRELÄGGANDE OM ÅTERSTÄLLANDE AV OLOVLIG TILLBYGGNAD PÅ 
FÖRRÅDSBYGGNAD, FASTIGHETEN KLEVA X:X 
 
Diarienummer: 06/B0548 och 04/314 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden meddelade 2002-12-12 § 259 bygglov för tillbyggnad av en 
förrådsbyggnad med 17,6 m2. Sökanden angav att syftet med tillbyggnaden bl.a. var att utöka 
förråd för vattenprovtagning i Brofjorden och Gullmarn. 
 
Vid miljö- och stadsbyggnadskontorets besök på platsen i 2004-04-19 kunde konstateras att 
tillbyggnaden uppförts med väsentligt annat utseende och volym än i bygglovshandlingarna. 
Ytskikt och inredning i byggnaden visade att standarden var av bostadskvalitet. Den 
kvalitetsansvarige, tillika byggherren, NN, har på kontrollplanen intygat att bygglovet följts. 
 
Efter kommunikation med byggherren inkom 2004-09-14, från dennes ombud NN, en 
ansökan om ändring av befintligt bygglov. I ett följebrev till detta hävdades att byggnaden 
inte har använts eller kommer att användas till boende. Ritningarna, som avsåg det redan 
uppförda, visade på en byggnadsarea på 25,5 m2. 
 
Byggnadsnämnden behandlade ärendet 2005-06-16 § 161 och beslutade då: 

1. Byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av 3 kap. 1 § plan- och bygglagen 
(olämplig utformning av byggnad med hänsyn till landskapsbild samt till natur- och 
kulturvärdena på platsen). 

2. Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen ägaren till boden 
på fastigheten Kleva X:X, NN c/o NN, XX, att senast 2005-10-01, ha åtgärdat den 
felaktigt utförda tillbyggnaden så att utförandet stämmer överens med det meddelade 
bygglovet. 

3. Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 
4. En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften 

bestäms till 4x 1050:- kronor (4x bygglovavgiften). 
Avgiften 4200:- kronor skall betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta 
beslut vunnit laga kraft. 

5. Då den utöver bygglovet utförda byggnadsarean understiger 10 m2 skall enligt PBL 10 
kap. 7 § ingen tilläggsavgift tas ut, varför byggnadsnämnden beslutar att inte väcka 
talan i fråga om tilläggsavgift. 

6. En särskild avgift enligt PBL 10 kap. 6 § skall tas ut. Avgiften bestäms till 500:- 
kronor. 
Avgiften 500:- kronor skall betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta 
beslut vunnit laga kraft. 

 
forts. 
forts. § 192 
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Byggnadsnämndens beslut överklagades av NN till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 
2006-10-10 att avslå överklagandet samt att bestämma senaste tidpunkt för vidtagande av 
åtgärder enligt punkt 2 ovan till 2007-01-01. Detta beslut överklagades inte, och har därför 
vunnit laga kraft. (d.nr 04/B314) 
 
NN inkom därefter med en ny ansökan Ansökan avsåg att förrådsboden skall få behålla den 
volym och form som den för närvarande har, och vilken inte överensstämmer med 
ursprungligt bygglov, men att antalet fönster minskas. Fönstret på långsidan intill dörren sätts 
igen och den nedre delen av fönsterpartiet på gaveln byts mot täta portar. 
 
Berörda grannar Kleva X:X och X:X samt NN gavs tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Yttrande inkom från Kleva X:X i vilket man ”motsätter sig å det bestämdaste att det nu sökta 
bygglovet beviljas”. I övrigt inkom inga synpunkter. Byggnadsnämnden avslog ansökan 
2006-12-14 § 299 och samtidigt upplyste NN om att byggnadsnämndens beslut 2005-06-16 § 
161 och Länsstyrelsens beslut 2006-10-10 gäller, vilket vann laga kraft 2006-11-25. 
Nämndens beslut från 2006-12-14 § 299 överklagades till Länsstyrelsen som i beslut 2007-
11-28 avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten som i dom 
2009-01-14 avslår överklagandet. Länsrättens beslut överklagades till kammarrätten som i 
beslut 2009-06-01 meddelar att prövningstillstånd inte lämnas och att länsrättens avgörande 
står  fast. Kammarrättens beslut har vunnit laga kraft 2009-06-30. 
 
Sökanden har sedan dess inkommit med en ansökan om förhandsbesked för att flytta förråds-
tillbyggnaden till en del av familjens fastighet Kleva X:X, vilken sedan skulle styckas av till 
en ny fastighet. P.g.a. resursbrist hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen pågår 
diskussionerna kring detta förhandsbesked fortfarande, och resultat är troligen att vänta under 
året. Nämnden har nu att besluta om nytt föreläggandedatum, vilket eventuellt kan kopplas till 
vite, alternativt begära handräckning för att få en rättelse till stånd. Hänsyn bör dock tas till att 
tiden gått p.g.a. pågående handläggning av förhandsbeskedansökan. 
________ 
 
Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s): Bifall till förvaltningens förslag till beslut samt ett vite om 50.000 kr 
efter att tiden för föreläggande utgått. 
 
Hans Nordlund (m): Biträder Torbjörn Stenssons (s) yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förlänga tiden för föreläggande till den 31 mars 
2010 och därefter utmäta ett vite om 50.000 kr om åtgärden inte är genomförd. 
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§ 193 
 
FÖRELÄGGANDE OM ÅTERSTÄLLANDE AV OLOVLIGA 
BYGGNADSÅTGÄRDER PÅ MAGASINSBYGGNADS PÅ FASTIGHETEN 
LÖNNDAL X:X 
 
Diarienummer: 03/B138 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglov beviljades 2001-01-22 för fasadändringar samt wc/dusch och pentry på magasins-
byggnaden på fastigheten Lönndal X:X i Grundsund. Byggnadsnämnden avslog ansökan om 
bygglov för ändring av magasinsbyggnad till kontor  2003-02-12 § 27. Ansökan var ett 
resultat av att det konstaterats att byggnadsarbeten pågick i byggnaden. Byggnadsnämnden 
avslog en ansökan om bygglov för ändring av en del av magasins-byggnaden till kontor 2003-
05-15 § 120. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som 2005-05-25 avslog överklagan. 
Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten som i dom 2005-11-07 avslog överklagan. 
Länsrättens dom överklagades till kammarrätten vilken 2006-02-07 beslutade att inte bevilja 
prövningstillstånd. Kammarrättens beslut överklagades till Regeringsrätten som 2007-11-08 
beslutade att inte bevilja prövningstillstånd. Byggnadsnämndens avslagsbeslut vann därmed 
laga kraft. 
 
Byggnadsinspektören har därefter varit i kontakt med fastighetens ägare, genom skriftväxling 
och möten, och 2009-06-10 gavs fastighetsägaren till 2009-09-19 att återställa de byggnads-
åtgärder som utförts i strid med beviljat bygglov. De punkter som togs upp var: 

- Isolering i ytterväggar skall avlägsnas på samtliga våningar 
- Glasskjutpartier skall avlägsnas 
- Bastuanläggning skall avlägsnas 
- Toalett- och duschutrymme på ovanvåning skall avlägsnas 
- Köksutrymme på bottenvåning skall återställas till pentry i enlighet med byggnadslov 

daterat 2001-01-22 
 
Ett möte med fastighetsägaren och dennes ombud samt byggnadsinspektören och stads-
arkitekten ägde rum 2009-08-14, på vilket NN begärde mer tid för att besvara punkter i 
kravlistan samt för att inkomma med en ny ansökan om bygglov i annan form än tidigare. 
Skrivelse inkom 2009-08-25, i vilket fastighetsägaren begär tidsförlängning för utförande av 
åtgärder till 2009-12-31, samt också meddelas att ny bygglovansökan inkommer före den 
begärda tidpunkten. 
 
 
forts. 
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Torbjörn Stensson (S) och Lars-Gunnar Friberg (FP) har med stöd av 4 kap. 17 § 
kommunallagen använt sin initiativrätt för att begära att nämnden på detta sammanträde skall 
ta upp till beslut att förelägga om återställandeande av olovliga byggnadsåtgärder som inte 
stämmer med beviljat bygglov. 
________ 
 
Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s), Lars-Gunnar Friberg (fp): 
Miljö- och byggnadsnämnden ska med stöd av 10 kap. 14 § i plan- och bygglagen förelägga 
ägaren till fastigheten Lönndal X:X, NN, att senast 2009-12-31 återställa magasinet så att 
denna efter åtgärderna överensstämmer med det lämnade bygglovet 2001-01-22. Följande 
åtgärder ska vidtagas: 

- Isolering i ytterväggar skall avlägsnas på samtliga våningar 
- Glasskjutpartier skall avlägsnas 
- Kaklat badrum och bastuanläggning skall avlägsnas 
- Toalett- och duschutrymme på ovanvåning skall avlägsnas 
- Köksutrymme på bottenvåning skall återställas till pentry i enlighet med byggnadslov 

daterat 2001-01-22  
- NN föreläggs att upphöra med boendet i magasinet. 

Med föreläggande förenas 10 kap. 18 § plan- och bygglagen samt 4 § om viten, ett vite av 
50.000 kr per påbörjad kalendermånad efter det datum då föremålen enligt ovanstående 
punkter, ska vara åtgärdade.  
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1. Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutar att förelägga, med stöd av 

plan- och bygglagen 10 kap. 14 §, ägaren till fastigheten Lönndal X:X, NN, adress XX, 
att senast tre månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ha utfört följande åtgärder på 
fastigheten Lönndal X:X: 

- Isolering i ytterväggar skall avlägsnas på samtliga våningar 
- Glasskjutpartier skall avlägsnas 
- Bastuanläggning skall avlägsnas 
- Toalett- och duschutrymme på ovanvåning skall avlägsnas 
- Köksutrymme på bottenvåning skall återställas till pentry i enlighet med 

byggnadslov daterat 2001-01-22 
- Borttagande av övriga för bostads- eller kontorsändamål gjorda byggnadsåtgärder 

utförda fr.o.m. 2000-01-04, vilka inte stämmer med byggnadslov daterat 2001-01-22 
 
 
forts. 
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2. Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun förelägger, med stöd av plan- och 

bygglagen 10 kap. 14 §, ägaren till fastigheten Lönndal X:X, NN, adress XX, att med 
omedelbar verkan upphöra med boende på samma fastighet, då denna användning saknar 
bygglov samt strider mot detaljplanens bestämmelser. 

 
3. Med föreläggandet i punkt 1 ovan förenas enligt 10 kap. 18 § plan- och bygglagen samt  

4 § lag om viten, ett löpande vite av 50.000:- (femtiotusen kronor) per påbörjad 
kalendermånad efter det datum då åtgärderna enligt föreläggande i punkt 1 ovan skall 
vara utförda, att betalas av NN, adress XX. 

 
4. Föreläggandena antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 
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§ 194 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV 
GARAGE/FÖRRÅDSBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN ULSERÖD X:X 
 
Diarienummer: Tillsynsärende 09/0904 och Bygglovansökan 09/0960 
Ankomstdatum: 2009-08-13 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN och NN 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av garage/förrådsbyggnad på 
fastigheten Ulseröd X:X. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Bygglovenheten upptäckte vid besök på platsen att byggnadsarbete pågick utan att ansökan 
om bygglov hade inlämnats. Ett tillsynsärende påbörjades med anledning av detta. Ägarna till 
fastigheten uppmanades att söka bygglov i efterhand. Byggnaden är placerad 3 m från gräns 
mot grannfastigheten Ulseröd X:X, medgivande från fastighetsägaren föreligger. 
 
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. 
Byggnadsavgiften blir i det aktuella ärendet 4 x 3.384:-, vilket är 13.536:-. 
 
Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § skall även en tilläggsavgift tas ut om utan lov utförs 
nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning eller rivning. Tilläggsavgiften är på 500 kr per m2 
bruttoarea som berörts av åtgärden, med avdrag av 10 m2 vid uträkning av avgiftsgrundande 
area. Tilläggsavgiften kan sättas till ett lägre belopp eller helt efterges om föreläggande om 
rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) har meddelats eller om det annars 
finns särskilda skäl. Om rättelse skett innan frågan om påföljd eller ingripande tagits upp skall 
inte tilläggsavgift tas ut. 
Tilläggsavgiften blir i det aktuella ärendet (54 m2 - 10 m2) x 500:-, vilket är 22.000:-. 
 
Frågor om byggnadsavgift prövas av byggnadsnämnden. Frågor om tilläggsavgift prövas av 
allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden. 
________ 
 
 
forts. 
 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-01  29 (45) 

 

 JUSTERING     Sign: 

forts. § 194 
 
 
Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s): Bevilja bygglov i efterhand, efterge bygglovsavgiften samt att inte ta ut 
en tilläggsavgift. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov i efterhand beviljas för nybyggnad av 
garage-/förrådsbyggnad. Beslutet motiveras med att ansökan uppfyller kraven i 8 kap. 12 § 
plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efterge byggnadsavgiften enligt 10 kap. 4 § plan- 
och bygglagen, eftersom nämnden anser att överträdelsen är att betrakta som ringa. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att särskilda skäl föreligger för att inte yrka på 
uttagande av tilläggsavgift enligt 10 kap. 7 § plan- och bygglagen, då bygglov beviljats och då 
åtgärden inte kan anses ha störande omgivningspåverkan. 
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§ 195 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRDA MURAR PÅ 
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 
 
Diarienummer: Tillsynsärende 09/0298 och Bygglovansökan 09/0725 
Ankomstdatum: 2009-06-01 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN och NN 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan i efterhand för uppförda murar på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1987-10-12. 
 
För att anlägga en p-plats på en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus, och för fastighetens 
egna behov, erfordras inte bygglov. Däremot krävs bygglov för murar, även terrassmurar. 
Enligt sökanden anlades murarna för att säkerställa släntstabiliteten och de kommer att täckas 
med vildvins-, kaprifol- och clematisplantor för att dölja betongmuren och för att bättre passa 
in med områdets miljö och karaktär.  
 
Fastigheten ligger inom q-betecknat område i detaljplanen. Inom med q betecknat område 
skall ny bebyggelse omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär. 
 
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. 
________ 
 
Yrkande 
 
Lars-Gunnar Friberg (fp): Avslag på ansökan om bygglov i efterhand för uppförda murar på 
fastigheten Skaftö-Backa X:X, föreläggande om borttagande inom tre månader, samt 
eftergivande av byggnadsavgift. 
 
Torbjörn Stensson (s): Biträder Lars-Gunnar Fribergs (fp) yrkande. 
 
 
forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med hänvisning till 8 kap. 11 § 

plan- och bygglagen då den strider mot detaljplanens 9 § 1 mom. (Ny bebyggelse skall 
beträffande utformningen omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär) 

 
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga med stöd av 10 kap. 14 § plan- och 

bygglagen, ägarna till fastigheten Skaftö-Backa X:X, NN och NN, båda på XX, att senast 
tre (3) månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ha borttagit de uppförda 
betongmurarna på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 

 
3. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efterge byggnadsavgiften, då nämnden beslutat 

om föreläggande om borttagande. 

4. Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 
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§ 196 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE/CARPORT PÅ 
FASTIGHETEN MARIEDAL X:X 
 
Diarienummer: 09/0989 
Ankomsdatum: 2009-08-19 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/carport samt rivning av 
befintligt garage på fastigheten Mariedal X:X. Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt 
område. Detaljplanen antogs 1972-04-20. Detaljplanen säger att högst en tredjedel av tomten 
får bebyggas, vilket i detta fall skulle innebära 389 m2, samt att uthus/garage får uppta en 
sammanlagd areal av högst 40 m2. 
 
Den föreslagna byggnaden innehållande garage, förråd och carport är 118 m2 kommer i sin 
helhet att bli placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, sk prickad mark, 
samt att bli placerad 2,5 m från gräns mot grannfastigheten Mariedal X:X. 
På samma plats inom fastigheten finns idag en befintlig garagebyggnad på 25 m2 och som då 
den uppfördes 1970 beviljades som provisorisk. Berörda grannar Mariedal X:X och X:X har 
givits tillfälle att yttra sig över ansökan, och medgivande har inkommit från X:X. Inga andra 
yttranden har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2007-09-13 §§ 214 och 215 bygglov för nybyggnad 
av garage på grannfastigheterna Mariedal X:X och X:X. Dessa båda garage har vardera en 
byggnadsyta om 77 m2 och är placerade intill varandra helt på prickad mark. 
________ 
 
Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ansökan till miljö- och 

stadsbyggnadsförvaltningen för kontakt med sökanden angående byggnadens storlek. En 
garagestorlek motsvarande den för vilken bygglov tidigare beviljats i området kan 
accepteras av nämnden, men inte avsevärt större. 

 
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till stadsarkitekten att bevilja bygglov 

i enlighet med riktlinjerna i punkt 1, om sökanden beslutar att ändra ansökan. 
 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-01  33 (45) 

 

 JUSTERING     Sign: 

§ 197 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X 
 
Diarienummer: 09/0583 
Ankomsdatum: 2009-05-04 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för till- och påbyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1960-12-05. 
 
Byggnadens taknock föreslås höjas 0,6 m, uppförande av en taklätta åt väster, uppförande av 
ett trapphus åt norr samt byte av fönster. Fossa X:X ligger i den nedre delen av Rågårdsviks 
samhälle, och öster om vägen där alla fastigheter helt och hållet är betecknade som mark som 
inte får bebyggas, s.k. prickad mark. I planen ingår bl.a. att en bred ny väg skall dras över 
befintliga fastigheter väster om nuvarande väg ner till hamnen och den färja som sedan länge 
har upphört med trafiken. En övergångsbestämmelse i planbestämmelserna säger: 
”Inom med Br betecknat område må, utan hinder av att området är betecknat med 
punktprickning, beträffande befintlig byggnad vidtagas till nybyggnad hänförlig ändring, 
dock ej till- eller påbyggnad.” Det framgår inte vilka till nybyggnad hänförliga ändringar som 
återstår när till- och påbyggnad undantagits. 
 
Berörda grannar och sakägare Fossa X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har 
beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från Fossa X:X och X:X, där de 
hänvisar till områdets känsliga miljö, befarad utsiktsförlust, minskat ljusinsläpp och 
värdeminskning för deras fastigheter. 
 
Bohusläns museum har lämnat yttrande ur bebyggelsesynpunkt där man dels beklagar att 
huset skall höjas men samtidigt påpekar att detta inte strider mot byggnadstraditionen i 
liknande samhällen. Sannolikt har flera av husen i Rågårdsvik genomgått en liknande höjning.  
Museet har också synpunkter på trapphusets höjd, samt på taklättan och takfotsdetaljer. Vissa 
fönster bör också ändras för att få ett bättre helhetsintryck. 
 
Sökanden har tagit del av grannars och Bohusläns museums synpunkter och önskar att få 
ansökan prövad. Han har i det sammanhanget talat om att han kan tillmötesgå vissa av 
museets synpunkter rörande justeringar av handlingarna, men att han behöver göra höjningen 
av huset för att få det användbart för helårsboende. 
________ 
 
 
forts. 
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Yrkande 
 
Lena M Hermansson (s): Avslag på ansökan med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- och 
bygglagen, då den strider mot detaljplanens 13 § med dess bestämmelse om att inga till- eller 
påbyggnader får utföras i området. Ärendet ska avgöras idag. 
Lars-Gunnar Friberg (fp): Biträder Lena M Hermanssons (s) yrkande. 
 
Yngve Larsson (fp): Återmittera ansökan till förvaltningen för kontakt med sökanden 
angående ändringar av ansökan så att den bättre stämmer med byggnaddstradtionen i området, 
och tar hänsyn till synpunkter lämnade av byggnadsantikvarisk expertis. Om ändringar görs 
av ansökan ska nämnden åter ta ställning till ärendet. 
Hans Nordlund (m): Biträder Yngve Larssons (fp) yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Lena M Hermanssons (s) yrkande och eget yrkande och 
finner att miljö- och byggnadsnämnden antar ordförandens yrkande 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Yngve Larssons (fp) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lena M Hermanssons (s) yrkande. 
 
Ja-röster: Yngve Larsson (fp), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c), Gerd Persson 
(m). 
Nej-röster: Lars-Gunnar Friberg (fp), Torbjörn Stensson (s), Kent Karlsson (s), Göran 
Emanuelsson (s), Inge Löfgren (mp), Lena M Hermansson (s), Marianne Bråten (s). 
 
Ja-röster: 4 
Nej-röster: 7 
 
 
forts. 
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP) x  

Lars-Gunnar Friberg (FP)  x 

Gerd Persson (M) x  

Hans Nordlund (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Kent Karlsson (S)  x 

Torbjörn Stensson, v ordf (S)  x 

Lena M Hermansson (S)  x 

Göran Emanuelsson (S)  x 

Inge Löfgren (MP)  x 

Marianne Bråten (S)  x 

Summa  4 7 

 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- 
och bygglagen, då den strider mot detaljplanens 13 § med dess bestämmelse om att inga till- 
eller påbyggnader får utföras i området. 
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§ 198 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 
FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 
 
Dnr 09/0469 
Ankomstdatum: 2009-04-14 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för till- och påbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Lönndal X:X. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1987-10-
12. Sökanden vill göra tillbyggnader som följer detaljplanens anvisningar om storlek och 
placering i förhållande till tomtgräns, samt bygga en mindre taklätta och höja taknocken 0,2 m 
för att få lite bättre höjd på vinden. 
 
En ansökan om bygglov för till- och påbyggnad samt höjning av huset behandlades av miljö- 
och byggnadsnämnden 2008-12-11 § 279. Beslutet blev att byggnaden fick höjas 0,1 m för att 
gjuta en ny bottenplatta av byggnadstekniska skäl, men övriga delar av ansökan avslogs med 
hänvisning till att de stred mot detaljplanen. 
 
Detaljplanen för Grundsunds samhälle innehåller bl.a. bestämmelsen: 
”Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig byggnad, som 
förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär” 
 
Berörda grannar Lönndal 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 Lönndal X:X och X:X vilka båda är 
negativa till åtgärderna, och därefter har en kommentar till dessa yttranden inkommit från 
sökanden. 
________ 
 
Yrkande 
 
Lars-Gunnar Friberg (fp): Ansökan avslås, då de föreslagna åtgärderna inte kan anses uppfylla 
kraven i 3 kap. 10 § plan- och bygglagen samt med hänvisning till områdets detaljplan. 
Torbjörn Stensson (s), Lena M Hermansson (s): Biträder Lars-Gunnar Fribergs (fp) yrkande. 
 
Ynge Larsson (fp): Ansökan om bygglov beviljas då åtgärderna följer detaljplanens 
bestämmelser, samt att de ansluter till bebyggelsmönstret i omgivningen. 
Hans Nordlund (m): Biträder Ynge Larssons (fp) yrkande. 
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Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Gunnar Fribergs (fp) m.fl. yrkande och eget m.fl. 
yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden antar ordförandes yrkande. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ynge Larssons (fp) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lars-Gunnar Friberg (fp) yrkande. 
 
Ja-röster: Yngve Larsson (fp), Hans Nordlund (m), Christer Hammarqvist (c), Gerd Persson 
(m). 
Nej-röster: Lars-Gunnar Friberg (fp), Torbjörn Stensson (s), Kent Karlsson (s), Göran 
Emanuelsson (s), Inge Löfgren (mp), Lena M Hermansson (s), Marianne Bråten (s). 
 
Ja-röster: 4 
Nej-röster: 7 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP) x  

Lars-Gunnar Friberg (FP)  x 

Gerd Persson (M) x  

Hans Nordlund (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Kent Karlsson (S)  x 

Torbjörn Stensson, v ordf (S)  x 

Lena M Hermansson (S)  x 

Göran Emanuelsson (S)  x 

Inge Löfgren (MP)  x 

Marianne Bråten (S)  x 

Summa  4 7 

 
 
forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med stöd av 8 kap. 11 § första 
stycket plan- och bygglagen (åtgärd som strider mot utformningskraven i 3 kap. 10 och 12 
§§). 
 
Beslutet motiveras med att de föreslagna åtgärderna inte kan anses uppfylla kraven i 3 kap. 10 
§ plan- och bygglagen (ändringar av en byggnad skall utföras varsamt), samt 3 kap. 12 § 
plan- och bygglagen (byggnader som ingår i ett bebyggelseområde av kulturhistorisk 
karaktär får inte förvanskas). Åtgärderna strider också mot detaljplanens 9 § 1 mom. (Ny 
bebyggelse skall beträffande utformningen omsorgsfullt anpassas till områdets 
bebyggelsekaraktär). 
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§ 199 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV ALTAN OCH BALKONG PÅ 
FASTIGHETEN DONA X:X 
 
Dnr 09/0535 
Ankomstdatum: 2009-04-28 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av altan och balkong på fastigheten Dona 
X:X. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1970-05-25. 
 
Grannfastigheten Dona X:X ligger på en högre nivå än X:X, och avslutas med en mur. Detta 
gör att uteplatsen mot väster på Dona X:X är placerad lågt och mörkt i förhållande till 
omgivningen. För att få lite fler soltimmar på uteplatsen vill sökanden bygga en altan intill 
muren och som mest 2,2 m över marken i nordvästra hörnet, samt med en lägre nivå mot 
söder. Den högsta nivån blir då något över staketet på granntomten. Samtidigt vill man bygga 
en mindre balkong på gavelns vindsvåning. Trappor skall leda upp på altanen från marknivån, 
samt upp till balkongen från altanen. Två nya altandörrar, en i varje våning, skall ge tillträde 
inifrån huset till altan respektive balkong. 
 
Genom sin placering nära tomtgränsen får åtgärden betraktas som en avvikelse från 
planbestämmelserna. Altanen tillför genom sitt öppna utförande dock ingen byggnadsvolym. 
Berörda grannar Dona X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Ett 
negativt yttrande har inkommit från Dona X:X i vilket påpekas att man får ökad insyn, att 
muren blir svår att underhålla, samt att fastighetsvärdet kommer att sjunka. Medgivande till 
åtgärderna har inkommit från Dona X:X, och i övrigt har inga yttranden inkommit. 
________ 
 
Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s): Bygglov för uppförande av altan och balkong beviljas. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 8 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan). 
 
Beslutet motiveras med att åtgärderna inte innebär någon utökning av byggnadsvolymen, att 
de inte kan anses ha någon påtaglig omgivningspåverkan, samt att sökandens nytta av 
åtgärderna väger tyngre än grannfastighetens ägares framförda invändningar. 
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§ 200 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÅTGÄRDANDE AV FASAD UPPFÖRD I STRID 
MOT BEVILJAT BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 
 
Dnr 04/B207 
Ankomstdatum: 2004-06-02 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov åtgärdande av fasad uppförd i strid mot beviljat bygglov 
på fastigheten Skaftö-Backa X:X. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
Detaljplanen antogs 1987-10-12. 
 
Fastighetsägaren beviljades bygglov för ändring av fasaden med bl.a. franska fönster 1993-
01-25. Ändringen utfördes dock med dubbelt så många franska fönster som på ritningen, 
vilket senare uppmärksammades av byggnadsnämnden. En ansökan om att få behålla de 
utförda fönstren avslogs av byggnadsnämnden 2004-11-11 § 243, och byggnadsavgift uttogs. 
Beslutet vann laga kraft. 
 
Efter fastighetsägarens diskussioner med miljö- och stadsbyggnadsenheten har de kommit 
överens om ett alternativt utförande till det ursprungliga bygglovet. Den nya lösningen 
innehåller franska fönster liksom ursprungligt bygglov, men har en bättre symmetri i fasaden 
med en linjering av fönstrens yttre vertikallinje. Den nya lösningen bedöms ge ett bättre 
fasadutseende än alternativet att genomdriva kravet att fasaden skall utföras som i 
ursprungligt bygglov. Inga grannar kan anses berörda av åtgärden i en sådan omfattning att de 
skall höras i ärendet. 
________ 
 
Yrkande 
 
Lars-Gunnar Friberg (fp): Bifall till förvaltningens förslag om att bevilja bygglov enligt 
ansökan, samt att förvaltningen ska ge förslag till sökande om tidsram för åtgärdandet. 
 
Torbjörn Stensson (s): Biträder Lars-Gunnar Fribergs (fp) yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med motiveringen att föreslagen 
ändring är bättre anpassad till lokal byggnadstradition än det ursprungliga bygglovet, och 
avsevärt mycket bättre utformad än det nu utförda. 
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§ 201 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ 
FASTIGHETEN TRÄLEBERG X:X 
 
Diarienummer: 09/0794 
Ankomstdatum: 2009-06-15 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Träleberg 
X:X. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Sökanden fick positivt 
förhandsbesked av miljö- och byggnadsnämnden 2008-10-02 § 232. Den nu inkomna ansökan 
om bygglov är för ett knuttimrat trähus utan panelklädsel, med småspröjsade fönster, samt 
med en inbyggd balkong på husets ena gavel. Byggnaden är högt placerad i terrängen, och 
kan antas bli synlig från vissa håll i omgivningen. 
 
Plan- och bygglagen 3 kap. 1 § säger: ”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för 
byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.” 
 
Inga grannar kan anses berörda av åtgärden i en sådan omfattning att de skall höras i ärendet. 
Byggnaden skall anslutas till det kommunala VA-nätet. 
 
Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2009-09-10, vilket 
resulterade i följande yttrande: ”Samrådsgruppen besökte en plats i omgivningen för att 
bedöma landskapsbildspåverkan. Samrådsgruppen menar att byggnaden varken är att betrakta 
som en byggnad i för landskapet traditionell stil, eller med en så individuell stil att den kan 
sägas ha ett arkitektoniskt egenvärde. Dess placering förefaller dock inte utgöra en påtaglig 
påverkan på landskaps-bilden. Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden bör 
bevilja bygglov enligt ansökan.” 
________ 
 
Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s): Bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas. 
Hans Nordlund (m), Gerd Persson (m), Christer Hammarqvist (c): Biträder Torbjörn 
Stenssons (s) yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Träleberg X:X. 
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§ 202 
 
ÅTERREMITTERAD ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR OMBYGGNAD 
AV BUTIKS- OCH BOSTADSHUS TILL FLERBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN 
FOSSA X:X 
 
Dnr: 09/0796 
Inkom: 2009-06-16 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
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 intill byggnaden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet 2009-08-20 § 170 och beslutade då 
följande: 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 
parkerings-platser för byggnadens behov, i enlighet med kommunens parkeringsnorm. 
 
Berörda grannar Fossa X:X, X:X, X:X och X:X har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Medgivande har inkommit från Fossa X:X. Medgivande med förbehållen att byggnadsytan 
inte ökas samt att nya p-platser anordnas har inkommit från Fossa X:X. Medgivande med 
förbehållet att man vill kunna yttra sig över förändringar av byggnaden i bygglovskedet har 
inkommit från Fossa X:X. Inga övriga yttranden har inkommit. 
________ 
 
 
forts. 
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Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s): Bifall till förvaltningens förslag om att ge ett positivt förhandsbesked 
för ombyggnad av butiks- och bostadshus till flerbostadshus. 
 
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. 
 
4. Förhandsbeskedet gäller under villkor att sökanden i bygglovskedet kan redovisa 

specificerade parkeringsplatser för byggnadens behov, i enlighet med kommunens 
parkeringsnorm. 
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 
ENBOSTADSHUS, SAMT INDELNING AV FASTIGHETEN LYSE X:X I FYRA 
TOMTER TILL DESSA SAMT TILL TVÅ BEF. BOSTADSHUS 
 
Diarienummer: 09/0976 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, samt 
indelning i fyra tomter till dessa samt två befintliga bostadshus, från fastigheten Lyse X:X. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. 
 
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.” 
 
Fastigheten, som är på 2.728 m2, är idag en bostadsfastighet med två bostadsbyggnader. 
Användningen av marken kommer således inte att ändras. Den östra delen av tomten kan 
enligt ansökan rymma ytterligare två bostadsfastigheter. Varje tomt skulle då bli mellan 600 
och 750 m2. Fastigheten Lyse X:X ligger inom VA-verksamhetsområde. 
 
Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2009-09-10, vilket 
resulterade i följande yttrande: ”Samrådsgruppen besökte platsen. Det kunde konstateras att 
den aktuella fastigheten är en del av en husgrupp, och att de två föreslagna nya tomterna 
kommer att ha befintliga byggnader på tre sidor. Den mark som tas i anspråk för 
bostadsändamål är inte naturmark eller mark av allmänt intresse. Samrådsgruppen anser att 
miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör förklara att den 
sökta åtgärden kan tillåtas.” 
 
Berörda grannar Lyse 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. Tiden för yttranden går ut innan miljö- och byggnadsnämndens möte, 
men har ännu inte gått ut när ärendelistan skickas till nämndens ledamöter. Eventuella 
yttranden kommer att redovisas i detalj på mötet. 
________ 
 
 
forts. 
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Yrkande 
 
Torbjörn Stensson (s): Bifall till förvaltningens förslag om att ge ett positivt förhandsbesked 
för ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. 
 
Hans Nordlund (m), Inge Löfgren (mp): Biträder Torbjörn Stenssons (s) yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1. Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar miljö- och 

byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas. 
 
2. Förhandsbeskedet gäller för en tid av två år räknat från dagen för detta beslut. 
 
3. Byggnadsarbeten får ej påbörjas förrän bygglov har beviljats. 
 
 


