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

Sammanträdesdatum: 2009-11-05 Justeringsdatum:          2009-11-09  

Anslagsdatum:            2009-11-09 Anslagets nedtagande: 2009-12-01  

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

Sammanträdestid: 2009-11-05 kl  09.15 –12.00 

Lokal: Borgmästaren 

Beslutande 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordf 
Hans Nordlund (M) 
Christer Hammarqvist (C) 
Lars-Erik Johansson (S) 
Kent Karlsson (S) 
Göran Emanuelsson (S) 
Inge Löfgren (MP) 
 
Tjänstemän: 
 
Johan Bengtsson, miljö- och stadsbyggnadschef 
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr 
Per Olsson, miljöchef 
Ylwa Larsson, plan- och mätenhetschef, 
t o m § 217 
Mats Carlsson, stadsarkitekt, § 214 - 224 
 
 
 

Knut-Dag Grenness (FP) för Lars-Gunnar 
Friberg (FP) 
Jerry Jacobsson (S) för Torbjörn Stensson (S) 
 
 
 
 
 
Frånvarande 
Lars-Gunnar Friberg (FP) 
Torbjörn Stensson (S) 
Peter Ahlberg (S) 
John Berntsson (M) 
 
 
 

 
Paragrafer: 
 

204 – 224  

Sekreterare: 
 
 

 
……………………………………………….. 
Gunvor Olsson 

Ordförande: 
 
 

 
……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

Justerare: 
 
 

 
……………………………………………….. 
Göran Emanuelsson 
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§ 204 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 
 
2.6 
Komplettering av kommunfullmäktiges beslut § 8-97, Dnr: 96-295-409 med anledning av 
försäljning av vissa receptfria läkemedel. 
 
4.3 
Anmäles länsrättens dom – upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut om föreläggande 
på del av fastigheten Djupedal X:X. 
 
________ 
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§ 205 
 
SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN 
 
 
Sammanställning september 2009 av inkomna bygglovansökningar och utgående beslut,samt 
statistik månadsvis 2008 och 2009 
samt 
Sammanställning miljöärenden september  2009 samt statistik månadsvis 2008 och 2009. 
 
Bilaga: Sammanställning 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 206 
 
FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESKALENDER FÖR 2010 –  
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT SAMRÅDSGRUPPEN 
 
 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat följande förslag till sammanträdesdagar 
för miljö- och byggnadsnämnden och för möten i samrådsgruppen. 
 
Presidieberedning Samrådsgruppen Kallelsen skickas MBN sammanträde 
11 januari  13 januari 21 januari v 3 
22 februari 11 februari v 6 24 februari   4 mars v 9 
29 mars 18 mars v 11 31 mars   8 april v 14 
26 april 22 april v 16 28 april   6 maj v 18 
31 maj 27 maj v 21   2 juni 10 juni v 23 
   Sommaruppehåll 
  9 augusti  11 augusti 19 augusti v 33 
20 september   9 sept v 36 23 september 30 september v 39 
25 oktober 21 okt v 42 27 oktober   4 november v 44 
29 november 25 nov v 47   1 december   9 december v 49 
    
08.30 i Gäven   09.15 i Borgmästaren 
 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer föreslagen sammanträdeskalender för 2010.  
________ 
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§ 207 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL 2010 OCH  
UPPFÖLJNING AV DE POLITISKA MÅLEN PER 31/8 2009 
 
Diarienummer: MBN 09-117-001 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska sätta upp mål som visar vad nämnden vill uppnå under 
2010 inom de utvecklingsområden som kommunfullmäktige har beslutat om. 2009 var första 
året som ett målarbete pågick på det här sättet med kommunövergripande mål för alla 
verksamheter. I det kommande målarbetet är det viktigt att fokusera på mål som är relevanta 
för nämndens verksamhet samt att det går att uppnå målen och att de är väl förankrade 
politiskt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden styr sin verksamhet med mål och viljeinriktningar samt får en 
återkoppling av tjänstemännen hur målarbetet fortgår. Man kan säga att nämnden fattar beslut 
om vad som ska göras och sedan arbetar tjänstemännen med hur de ska uppnå de av nämnden 
uppsatta målen. Under sammanträdet den 5 november kommer nämndens ledamöter att arbeta 
med att ta fram mål för nämndens verksamhet 2010. 
 
Nedan följer en redovisning över visionen för Lysekils kommun, våra utvecklingsområden 
samt det politiska mål som är knutet till varje utvecklingsområde. 
 
VISION 2015 
”Lysekils kommun skall vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor 
som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro” 
 
Utvecklingsområden - Politiska mål 

- Nytänkande och omvärldsbevakning - Lysekil skall uppfattas som en inspirerande och 

nytänkande framtidskommun 

- Ekonomi- Långsiktigt stabil ekonomi  

- Folkhälsa och delaktighet - Lysekil en trygg kommun med goda möjligheter att 

påverka 

- God kommunal service - God kommunal service 

- Miljö - Lysekil skall uppfattas som en miljömedveten kommun 

- Organisation och kompetensutveckling - En positiv och utvecklande arbetsmiljö 

________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att sammankalla nämnden till en halvdags arbetsmöte den 
3 december 2009, för att diskutera och arbeta fram miljö- och byggnadsnämndens mål för 
2010. 
________ 
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§ 208 
 
FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR 
 
 
Miljö- och stadsbyggnadschefen informerar om aktuella ärenden inom förvaltningen. 
 

• Förvaltningen har anställt Karl-Fredrik Petzäll som byggteknisk 
handläggare/bygglovhandläggare. Petzäll tillträder tjänsten 15 januari 2010. 

 
• Anmäles förvaltningschefens beslut om vidaredelegation enligt beslutad 

delegationsordning. 
Förvaltningschefens beslut gäller delegationsförteckning för tjänstemän inom miljö- 
hälsa- och livsmedelsområdet nämnd med namn. Delegationsrätt har lämnats till Per 
Olsson (PO) och Tahir Abbasov (TA) 

________ 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 209 
 
FÖRTYDLIGANDE AV BESLUT AVSEENDE REVIDERING AV MILJÖ- OCH 
BYGGNADSNÄMNDENS REGLEMENTE 
 
Diarienummer: MSK 09-93-409 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade 2009-10-01 under § 175, fråga om komplettering 
av kommunfullmäktiges beslut § 8-97, diarienummer 96-295-409 med anledning av 
försäljning av nikotinläkemedel i detaljhandeln. Revidering av nämndens reglemente behöver 
göras så att nämnden ges ansvar för anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med 
nikotinläkemedel.  
Beslutet i § 175 fick en felaktig formulering varför ett förtydligande erfordras. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden hemställer att kommunfullmäktige reviderar nämndens reglemente så att miljö- och 
byggnadsnämnden ges ansvar för anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med 
nikotinläkemedel. 
________ 
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§ 210 
 
KOMPLETTERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT § 8-97,  
DNR: 96-295-409 MED ANLEDNING AV FÖRSÄLJNING AV VISSA RECEPTFRIA 
LÄKEMEDEL 
 
Diarienummer: MBN 09-92-409 
 
Ärendebeskrivning:  
Den 1 mars 2009 slopades Apotekets ensamrätt till detaljhandel med vissa receptfria 
läkemedel, Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (Lag 2009:730). Enligt lagen  
om handel med vissa receptfria läkemedel får landets kommuner i uppgift att sköta kontrollen 
av de försäljningsställen som är lokaliserade i respektive kommun.  
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 handeln med vissa receptfria läkemedel, då nikotinläkemedel ingår i 
denna grupp. Åldersgränsen är densamma och flertalet näringsidkare som säljer tobak 
förväntas också sälja de receptfria läkemedel som lagstiftaren behandlar i lag 2009:730, vilket 
innebär att tillsynen kan samordnas. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn för så väl 
tobakstillsyn som för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. Avgift för tillsyn 
enligt tobakslagstiftningen och för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel framgår av bilaga 1. 
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente behöver ändras så att nämnden ges ansvar för 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (Lag 2009:730). 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse 2009-11-04 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT  
 
Nämnden antar livsmedelsinspektörens tjänsteskrivelse som sin egen och hemställer att 
kommunfullmäktige reviderar nämndens reglemente så att miljö- och byggnadsnämnden ges 
ansvar för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (Lag 2009:730). 
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§ 211 
 
ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER 
 
 
Bygglovenheten har under september 2009, med stöd av delegationsbeslut, beslutat följande: 
 

-   9 beviljade bygglov 
- 23 beslut om kontrollplan 

 
Bilaga: Delegationslistor 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Delegationsbesluten antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 212 
 
ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN 
 
 
Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande: 
 

- 12 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 
-   5 beslut rörande livsmedelshantering 
-   6 beslut rörande renhållning 
- 10 beslut rörande bergvärmepumpar 

 
Bilaga: Delegationslistor 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Delegationsbesluten antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 213 
 
INFORMATION ANGÅENDE ÄNDRAD UTSTÄLLNINGSHANDLING FÖR 
TORVEMYR 2, SKAFTÖ, LYSEKILS KOMMUN 
 
Diarienummer: MBN 06/79/214 
 
Ärendebeskrivning: 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-10-02 § 212 att ställa ut planförslaget efter 
ändringar och kompletteringar enligt samrådsredogörelsen. Arbetet med planen har därefter 
tagit en lite annan inriktning. Tidigare förslag innehöll endast villatomter medan nuvarande 
inriktning är att området även bör innehålla flerbostadshus och att man i högre grad spar 
naturmarken kring befintlig damm. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 214 
 
ANMÄLES KAMMARRÄTTENS BESLUT ATT INTE LÄMNA 
PRÖVNINGSTILLSTÅND AVSEENDE ÖVERKLAGAT BESLUT ATT UPPHÄVA 
BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 
Diarienummer: 07/0839 
Fastighetsadress: XX 
Klagande: NN 
 NN 
 genom ombud: NN 
 
Motpart: NN 
 NN 
 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 avslog 
överklagandet. NN överklagade länsrättens dom till kammarrätten som i beslut 2009-09-22 
meddelar att prövningstillstånd inte lämnas.  
Länsrättens avgörande står därför fast. 
_________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Kammarrättens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 215 
 
ÄRENDE GÄLLANDE ANMÄLAN OM ENKELT AVHJÄLPT HINDER ENLIGT 
PLAN- OCH BYGGLAGEN 17 KAP. 21 § 
 
Diarienummer: MBN 09-109-825 
Anmälare: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
En anmälan om diskriminering har inlämnats till Diskrimineringsombudsmannen med stöd av 
diskrimineringslagen (2008:567) gällande båtplatser.  
Anmälan är inlämnad till Independent Living Institute och avser en anmälan om ett eller flera 
enkelt avhjälpta hinder. 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekil mottog 15 oktober 2009 anmälan. Anmälaren NN, 
anser att kommunen utlovat en möjlighet för funktionshindrade att ta sig i och ur båtar i 
samband med att den kommunala småbåtshamnen vid Fågelkärr i Grundsund byggdes ut åren 
2007-2008. Någon sådan anordning har ännu inte utförts i den aktuella småbåtshamnen.  
 
Ärendet har remitterats till Lysekils hamnförvaltning samt till dess småbåtsavdelning. 
Yttrande har inkommit från hamnförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag: 
Stadsarkitektens tjänsteyttrande 2009-10-26 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteyttrande som sitt eget och beslutar med stöd av 
gällande lag och föreskrift samt hamnförvaltningens yttrande, att resursåtgången och 
kostnaden för att iordningsställa möjlighet för funktionshindrade att ta sig i och ur båtar i 
kommunens småbåtshamnar inte kan anses vara ett sådant enkelt avhjälpt hinder som avses  
i plan- och bygglagen 17 kap. 21a §. 
Anmälan föranleder därför inga åtgärder från nämndens sida. 
________ 
 
 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Miljö- och byggnadsnämnden 2009-11-05  14 (28) 

 

 JUSTERING     Sign: 

 
§ 216 
 
ANMÄLES LÄNSRÄTTENS DOM – UPPHÄVER MILJÖ- OCH 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM FÖRELÄGGANDE PÅ DEL AV 
FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X 
 
Diarienummer: 05/B219 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN 
 genom ombud Advokat NN 
 
Ärendebeskrivning: 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutade 2007-06-19 § 158, att avslå ansökan om bygglov för 
ändrad användning av sjöbod till bostadsändamål samt förelade med stöd av 10 kap. 14 § plan- 
och bygglagen, ägaren till boden att senast 2007-12-31 ha undanröjt de åtgärder som utförts 
för att inreda byggnaden för bostadsändamål, såsom köks- och hygienrumsinredning, 
värmeisolering samt utförd ändring av fönster och dörrar.  
Beslutet överklagades av sökanden till länsstyrelsen som i beslut 2008-12-10 avslog 
överklagandet och ändrade föreläggandet på så sätt att förelagda åtgärder skall vara utförda 
senast 2009-05-01. 
 
Sökanden överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten som i dom 2009-11-03 upphäver, 
med ändring av det överklagade beslutet, föreläggandet att undanröja de åtgärder som utförts 
för att inreda byggnaden för bostadsändamål samt visar målet åter till miljö- och 
byggnadsnämnden för erforderlig handläggning i fråga om bygglov. 
________ 
 
Yrkande 
Hans Nordlund (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämndens skall överklaga länsrättens dom 
till kammarrätten. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Nordlunds yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överklaga länsrättens dom 2009-11-03 gällande mål 
nr 138-09. 
Nämnden uppdrar åt ordföranden och stadsarkitekten att utveckla talan samt begära 
prövningstillstånd hos kammarrätten. 
________ 
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§ 217 
 
FÖRTYDLIGANDE AV BESLUT ANGÅENDE 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 p-plats vid Bottnahallen behandlades vid miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträde 2009-10-01 § 186. Beslutet fick en felaktig formulering 
varför ett förtydligande erfordras.  
 

Bilagor: Illustrationskarta 
 

Förvaltningens förslag till förtydligande av beslut 
att nämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning enligt 5 kap 23 § enligt plan- och 
bygglagen med tillägget att förvaltningen beaktar möjligheten att förlägga planerat garage på 
befintlig parkering, till annan plats.  
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning enligt 5 kap 23 § enligt plan- och 
bygglagen med tillägget att förvaltningen beaktar möjligheten att förlägga planerat garage på 
befintlig parkering, till annan plats.  
________ 
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§ 218 
 
FÖRTYDLIGANDE AV BESLUT AVSEENDE FÖRELÄGGANDE OM ATT 
ÅTGÄRDA FELAKTIGT UTFÖRD TILLBYGGNAD SÅ ATT UTFÖRANDET 
STÄMMER ÖVERENS MED MEDDELAT BYGGLOV PÅ FAST. KLEVA X:X 
 
Diarienummer: 06/B0548 och 04/B314 
Fastighetsadress: XX 
Ägare av boden: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-01-01 § 192 ”att förlänga tiden för före-
läggande till den 31 mars 2010 och därefter utmäta ett vite om 50.000 kr om åtgärden  
inte är genomförd.” 
På grund av beslutets ofullständighet tas ärendet åter till nämnden för att precisera beslutet. 
 
Enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga ägaren till den bod 
som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. 
Enligt 10 kap. 18 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt ovan förenas med vite. 
Enligt 2 § lag om vite skall ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna 
fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för 
adressaten att vita en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller 
inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas. 
 
Ett föreläggande skall enligt 10 kap. 22 § plan- och bygglagen antecknas i fastighetsboken vid 
Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun förelägger, med stöd av plan- och 

bygglagen 10 kap. 14 §, ägaren till boden på fastigheten Kleva X:X, NN, att senast 2010-
03-31 ha åtgärdat den felaktigt utförda tillbyggnaden så att utförandet stämmer överens 
med det meddelade bygglovet daterat 2002-12-12 § 259. 

 
2 Med föreläggandet förenas enligt 10 kap. 18 § plan- och bygglagen ett vite av 50.000 kr 

(femtio tusen kronor) till NN. 
 
3 Föreläggandet och vitesföreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivnings-

myndigheten i Uddevalla. 
________ 
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§ 219 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV FÖNSTER (FASADÄNDRING) PÅ 
DEL AV GRUPPBYGGT PARHUS PÅ FASTIGHETEN DONA X:X 
 
Diarienummer: 09/1053 
Ankomstdatum: 2009-09-01 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändring av fönster (fasadändring) på del av 
gruppbyggt parhus på fastigheten Dona X:X. 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1972-04-19. 
 
Området består av en- och tvåvånings gruppbyggda parhus, vissa med suterrängvåning. Varje 
halva av parhusen utgör en egen fastighet. Förändringar i form av mindre tillbyggnader i 
samma stil som byggnaderna i övrigt har under åren tillkommit på många håll. 
 
Vid bygglovprövning skall de föreslagna åtgärderna prövas mot detaljplan, eller i 
förekommande fall krav på upprättande av detaljplan, samt mot 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§ plan-
 och bygglagen [PBL]. 3 kap. 10 § PBL lyder: 
”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och 
dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas 
tillvara.” 
De tidigare ändringarna som skett i området har huvudsakligen varit i form av tillbyggnader 
eller additioner till befintliga strukturer. Nu föreslagen ändring för in en helt ny typ av 
fönstersättning i området. 
 
Sökanden har, efter samtal med stadsarkitekten, begärt att få ärendet behandlat av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Åtgärden strider inte mot detaljplanens bestämmelser, utan skall bedömas enligt 3 kap. 10 § 
PBL. Ingen granne kan därmed anses vara berörd av byggnadsåtgärden på sådant sätt att de 
skall höras i ärendet. 
________ 
 
Yrkanden 
Jerry Jacobsson (S) yrkar att nämnden skall återremittera ärendet till förvaltningen för kontakt 
med sökanden för justering av fönsterutformningen. 
 
Lars-Erik Johansson (S) yrkar att nämnden skall avslå bygglovsansökan. 
 
 
forts. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. 
Han finner att nämnden beslutar att ärendet skall återremitteras. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

1 Nämnden återremitterar ansökan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för kontakt 
med sökanden angående justering av fönsterutformningen. En eventuell förändring av 
fönstren på långsidan mot söder bör inte bredda eller flytta dessa, med hänsyn till 
bebyggelsemiljön enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen, men en ändring av 
fönsterbröstningshöjden kan accepteras. 

2 Nämnden delegerar till stadsarkitekten att bevilja bygglov för en justerad ansökan i 
enlighet med ovanstående anvisningar. 

________ 
 
 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Miljö- och byggnadsnämnden 2009-11-05  19 (28) 

 

 JUSTERING     Sign: 

 
§ 220 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR TILLBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X 
 
Diarienummer: Tillsynsärende 09/0955 och Bygglovansökan 09/0995 
Ankomstdatum: 2009-08-13 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Mariedal X:X. 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1980-12-18. 
 
Detaljplanen tillåter en största byggnadsarea av 175 m2 på fastigheten. 
Befintlig byggnad är totalt 196 m2 enligt bygglov från 1982. 
Påbörjad tillbyggnad är cirka 4,5 m2. 
 
Byggnadsinspektören stoppade den påbörjade byggnadsverksamheten när denna upptäcktes, 
samrådde med byggherren och uppmanade denne att söka bygglov i efterhand. 
 
Ingen granne kan anses berörd av byggnadsåtgärden. 
 
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 tillbyggnaden är mindre än 10 m2 kan 
uttag av tilläggsavgift inte göras. 
 
Yrkanden 
Inge Löfgren (MP),  Hans Nordlund (M) och Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden skall 
bevilja bygglov i efterhand och en byggnadsavgift på 2 gånger bygglovsavgiften. 
 
Jerry Jacobsson (S) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov i efterhand och att nämnden skall 
besluta om en byggnadsavgift på 4 gånger bygglovsavgiften. 
________ 
 
 
forts. 
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Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Inge Löfgren (MP) m.fl. yrkande mot Jerry Jacobsson (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Löfgren m.fl. yrkande. 
 
Omröstning begärs.  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Löfgren, m.fl. yrkande 
Nej-röst för bifall till Jacobssons yrkande  
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP) x  

Knut-Dag Grenness (FP) x  

Hans Nordlund (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Jerry Jacobsson (S)  x 

Lars-Erik Johansson (S) x  

Kent Karlsson (S)  x 

Göran Emanuelsson (S)  x 

Inge Löfgren (MP) x   

Summa   6 3 

  
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för  Löfgren m.fl. yrkande mot 3 nej-röster för Jacobssons yrkande beslutar 
miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Löfgren m.fl. yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Miljö- och byggnadsnämnden förklarar, enligt 17 kap. 18a § plan- och bygglagen, att den 

nybyggnadsåtgärd som vidtogs med stöd av bygglov daterat 1982-08-30, skall anses vara 
en sådan avvikelse som avses i plan- och bygglagen 8 kap. 11 § första stycket 2b. 

2 Bygglov i efterhand beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre 

avvikelse från detaljplan), i enlighet med ansökan.  
Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden kan anses vara av ringa omfattning i 
förhållande till befintliga byggnadsstorlekar i området. 

3 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften bestäms 
till 3384 kr (2 x bygglovavgiften).  
Avgiften 3384 kr skall betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta beslut 
vunnit laga kraft. 

________ 
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§ 221 
 
ANSÖKAN OM MARKLOV I EFTERHAND FÖR SLÄNTUTJÄMNING PÅ 
FASTIGHETEN VRÅNGEBÄCK X:X 
 
Diarienummer: Tillsynsärende 08/1384 och Bygglovansökan 09/0466 
Ankomstdatum: 2009-04-09 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om marklov i efterhand för släntutjämning på fast. Vrångebäck 1:36. 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1972-11-08. 
 
Ägaren till fastigheten Vrångebäck X:X, vilken gränsar till X:X, anmälde i september 2008 att 
man på fastigheten X:X utfört markarbeten vilka var utöver de som kunde sägas ingå i 
bygglovet för ny garagebyggnad beviljat av miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-15 § 80. 
Byggnadsinspektören gjorde syn på platsen och uppmanade ägaren till Vrångebäck 1:36 att 
söka marklov i efterhand. 
 
Byggrätten på fastigheterna Vrångebäck X:X och X:X ligger på olika nivåer, där X:X är 
placerad några meter högre än X:X. En del av X:X har tidigare varit en flack slänt ner mot 
X:X. Ägarna till Vrångebäck X:X har nu önskat att få mer av sin tomt på samma nivå som 
bostadshuset, varför de fyllde ut och jämnade av krönkanten mot slänten. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens mätningsenhet har varit på platsen och konstaterat att 
utförd uppfyllnad och slänt ligger helt innanför gränsen på fastigheten Vrångebäck X:X. 
 
Berörd granne Vrångebäck X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan, och har 
inkommit med yttrande där han framför att han vill att ursprunglig mindre markförändring 
enligt bygglov för garage skall gälla. Sökanden har underrättats om yttrandet och har 
inkommit med svar på detta. 
 
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. 
________ 
 
 
forts. 
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Yrkande 
Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden skall bevilja marklov i efterhand samt att ingen 
byggnadsavgift skall tas ut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Nordlunds yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Marklov i efterhand beviljas. 

Beslutet motiveras med att åtgärden är rimlig i förhållande till fastighetens och 
omgivningens topografi, samt att störningar för omgivningen inte kan anses föreligga. 

 
2 Nämnden beslutar att överträdelsen enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen kan betraktas 

som så ringa att byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen inte skall tas ut. 
________ 
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§ 222 
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN ALSBÄCK X:X 
 
Diarienummer: 09/0018 
Ankomstdatum: 2009-01-12 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Alsbäck X:X. 
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför strandskyddat område. 
 
Platsen är belägen inom Gullmarns naturvårdsområde. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
har i beslut i december 2008 lämnat tillstånd enligt naturvårdsområdesbestämmelserna för 
nybyggnad av enbostadshus på den aktuella platsen. 
Ägarna till fastigheten Alsbäck X:X överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen, 
som i dom 2009-05-29 avslår överklagandet. Miljööverdomstolen har 2009-09-04 nekat 
prövningstillstånd, varför länsstyrelsens ursprungliga beslut står fast. Miljööverdomstolens 
beslut kan inte överklagas. 
 
Det aktuella området finns med i Lysekils kommuns kulturmiljöinventering under 
beteckningen ”Pensionat och sommarvillor vid Torgestad – Alsbäck”, samt med samman-
fattningen ”Område vid Gullmarn med tidiga sommarstugor/sommarvillor samt f.d. badorts-

pensionat i anslutning till äldre jordbruksbebyggelse”. 
 
I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R14: 
”Område som omfattas av Gullmarns naturreservat. 

Särskilda föreskrifter för Gullmarns naturreservat gäller. Syftet med reservatet är främst att 

skydda Gullmarns marina värden. Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra 

nya byggnader. Förbudet gäller såväl kompletteringsbyggnader på tomtmark som ny 

bebyggelse utanför bildade fastigheter. 

Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske om det finns särskilda skäl och 

reservatets syften inte motverkas. Stor hänsyn skall tas till naturvärdena vid prövning av ny 

bebyggelse inom området. Inga nya avloppsutsläpp till fjorden tillåts. Länsstyrelsens dispens 

från föreskrifterna krävs. 

Särskilda skäl kan vara komplettering med enstaka hus på lucktomter inom befintliga 

bebyggelsegrupper eller generationsskifte i jordbruket eller annan verksamhet i området.” 
 
 
forts. 
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Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det finns förutsättningar att göra en avlopps-
anläggning inom den tänkta tomtplatsen. Hänsyn skall tas till befintliga brunnar samt till 
Natura 2000-området Gullmarn. 
Berörda grannar Alsbäck 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 ägarna till Alsbäck X:X, vilka är negativa till den 
föreslagna åtgärden, och i vilket främst tas upp sådana frågor som redan avgjorts av 
länsstyrelsen i överklagandet av tillståndet enligt naturvårdsområdesbestämmelserna. Inga 
övriga yttranden har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte 2009-02-12, 
och kom då fram till följande yttrande: 
Samrådsgruppen noterar att länsstyrelsen funnit att inga hinder föreligger med avseende på 
regelverket för Gullmarns naturvårdsområde. Ny bebyggelse i detta område bör anpassas till 
de regionala och lokala byggnadstraditionerna. 
Samrådsgruppen anser att, under förutsättning att inga hinder framkommer under hörande av 
grannar, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör 
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) och Jerry Jacobsson (S) yrkar att nämnden skall lämna positivt 
förhandsbesked med villkor att utformningen av byggnader skall ansluta till den regionala och 
lokala byggnadstraditionen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Löfgren och Jacobssons 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 inte påbörjas förrän bygglov har beviljats. 
 
4 Förhandsbeskedet villkoras med att utformningen av byggnader skall ansluta till den 

regionala och lokala byggnadstraditionen. 
________ 
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§ 223 
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN SVEE X:X 
 
Diarienummer:  09/0464 
Ankomstdatum:  2009-04-09 
Fastighetsadress:  XX 
Sökande:   NN 
Adress:   XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Svee X:X. Ansökan gällde ursprungligen ett fritidshus. 
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse. 
 
I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R16: 
”Bebyggelse av stort kulturhistoriskt värde på Kornöarna, Gåsö och i Fågelviken. Skärgårds-

bebyggelsen på Kornöarna och på Gåsö samt stenhuggarmiljön i Fågelviken skall bevaras. 

Endast komplementbyggnader till befintlig bebyggelse medges. Detaljplan eller 

områdesbestämmelser skall upprättas.” 
I boken ”Kulturmiljöer i Lysekils kommun” står bl.a. följande om Fågelviken: 
”I dalgången mellan bergen ligger tre identiskt lika bostadshus för stenhuggare, troligen 

uppförda omkring 1910. Husen är bevarade i ursprungligt skick med faluröd panel och ligger 

på rad på ena sidan av vägen. Mitt emot ligger stenhuggarfamiljernas tvättstugor. På den 

andra sidan återfinns ytterligare ett par mycket vackra och välbevarade hus med anknytning 

till stenhuggeriet, men med en helt annan karaktär. Det västligaste, ett stort vitmålat hus med 

mycket snickarglädje, ger intryck av att ha byggts som disponentbostad eller liknande. Huset 

öster därom, med fasad i falurött och vita snickeridetaljer, har bland annat använts som 

matsal.” 
 
Det föreslagna tomtläget/husplaceringen är mittemot de tre stenhuggarhusen samt mellan 
disponentvillan och tvättstugeplaceringen. 
Den markägande föreningen avser att sälja den blivande tomten för att finansiera underhåll 
och förnyelse av vägar och bryggor i området samt för främjande av båt- och fritidsaktiviteter. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte 2009-04-23, 
och kom då fram till följande yttrande: 
Samrådsgruppen besökte platsen. 
Samrådsgruppen menar att den kulturhistoriska miljön i dalen vid Fågelviken är av stor vikt. 
Alla eventuella förändringar måste noga anpassas till befintlig miljö och byggnadsstil. Det 
förefaller svårt, men inte helt omöjligt, att bebygga aktuellt område med en bostadsenhet om 
denna noga anpassas till förutsättningarna. Byggnaden måste dock utföras med 
helårsstandard. 
 
forts. 
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Samrådsgruppen anser att – under förutsättning att inga hinder framkommer under remiss-
tiden, om ansökan ändras till att gälla ett enbostadshus med helårsstandard, samt om beslutet 
innehåller villkor om anpassning till kulturmiljön – miljö- och byggnadsnämnden som 
förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas. 
 
Miljöenheten har meddelat att det finns teknisk möjlighet att anordna enskild avlopps-
anläggning, men att stor hänsyn måste tas till befintliga vattentäkter i området. 
Bohusläns museum har i yttrande uttryckt rekommendation att man i första hand inte förtätar 
bebyggelsen i den äldre delen av Fågelviken, och att man i andra hand om så skall ske 
noggrant anpassar nya byggnader till den befintliga miljön utan att för den skull göra 
pastischer. 
Berörda grannar Svee 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 Svee X:X, X:X (x2), X:X och X:X. Svee X:X har 
meddelat att man inte har något att erinra. 
Sökanden har därefter kommenterat inkomna yttranden, och ändrat ansökan till att gälla ett 
enbostadshus. 
________ 
 
Yrkande 
Christer Hammarqvist (C) , Yngve Larsson (FP) och Kent Karlsson (S) yrkar att nämnden 
skall lämna positivt förhandsbesked med villkor att utformningen av byggnader skall anslutas 
till den regionala och lokala byggnadstraditionen och att stor hänsyn skall tas till den 
befintliga bebyggelsehistoriskt värdefulla miljön. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Hammarqvist, Larsson och Karlssons 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 inte påbörjas förrän bygglov har beviljats. 
 
4 Förhandsbeskedet villkoras med att utformningen av byggnader skall ansluta till den 

regionala och lokala byggnadstraditionen, samt utformas med stor hänsyn till befintlig 
bebyggelsehistoriskt värdefull miljö. 

________ 
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§ 224 
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 
SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X 
 
Diarienummer: 08/0288 
Ankomstdatum: 2008-02-29 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt avstyckning 
av tomt från fastigheten Vägeröd X:X. 
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, och utanför strandskyddat område. 
 
Platsen ligger inom eller strax utanför ett område som i kommunens översiktsplan ÖP06 är 
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.” 
På den mer detaljerade delkartan över Skaftö visas att platsen ligger inom ”bebyggelse-
område, huvudsakligen bostäder”. 
Platsen är en lucka mellan två befintliga och bebyggda tomter, och ett äldre och numera 
förfallet mindre bostadshus finns på den föreslagna tomten. Detta hus är avsett att rivas om 
nybyggnad skall utföras. 
 
Det har föreslagits att väg 785 i framtiden kan komma att får en annan sträckning i området än 
den nuvarande, och detta kan bl.a. påverka fastigheten Vägeröd X:X men på en annan del än 
den nu aktuella. 
 
Sökanden har angivit att de avser att anordna enskild vatten- och avloppsanläggning, och 
miljöenheten har i yttrande meddelat att det finns förutsättningar att nedanför berget anordna 
enskild VA-infiltrationsanläggning. Denna anläggning kan med fördel göras så att även 
grannfastigheterna Vägeröd X:X och X:X kan anslutas då de är i behov av uppgradering av 
sina anläggningar. Eventuellt WC får inte anslutas till infiltrationen. Miljöenheten tillstyrker 
positivt förhandsbesked med förbehållet att mark säkerställs för avloppsanläggningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte 2008-03-27, 
och kom då fram till följande yttrande: 
Samrådsgruppen besökte platsen. 
 
forts. 
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forts. § 224 
 
 
Den föreslagna tomtplatsen förefaller inte komma i konflikt med den i översiktsplanen 
föreslagna framtida dragningen av väg 785 längs östra delen av Vägeröd X:X. Tomten består 
till övervägande delen av berg, och huset föreslås placerat på en platå. 
Samrådsgruppen anser att läget i sig kan accepteras, men att vissa kompletteringar bör göras 
för att påvisa allmän lämplighet enligt 2 kap. plan- och bygglagen (PBL). Sökanden måste 
därför komplettera ansökan med en noggrannare redovisning av placering och lutningsprofil 
för tomtens tillfartsväg samt redovisning av var och hur enskilt avlopp skall anläggas. 
 
Sökanden har nu lämnat in redovisning av körväg upp till tänkt placering av bostadshus och 
garage. Vägens lutning inne på tomten blir 1:6, och p-plats kommer även att kunna anordnas 
på den nedre delen av den nya fastigheten. 
 
Berörda grannar Vägeröd X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna 
till Vägeröd XX har i yttrande påpekat att den föreslagna vägen upp till husläget går över 
deras ledning till infiltrationsanläggning, och att de har servitut för denna ledningsdragning. 
 
Att hänsyn tas till befintliga förhållanden och avtal är byggherrens ansvar. 
 
Miljöenheten meddelar att det förutsätts att en gemensam lösning för avlopp görs på platsen, 
vilken lösning även skall inkludera de fastigheter vilkas avloppsanläggningar inte fullt 
uppfyller dagens krav. 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) och Knut-Dag Grenness (FP) yrkar att nämnden skall bevilja positivt 
förhandsbesked med villkor att ingrepp i naturmiljön genom sprängning m m skall minimeras. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Löfgrens och Grenness yrkande. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar miljö- och 

byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas. 
 
2 Förhandsbeskedet gäller för en tid av två år räknat från dagen för detta beslut. 
 
3 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats. 
 
4 Förhandsbeskedet villkoras med att ingreppen i naturmiljön genom sprängning, 

vägbygge, ledningsdragning etc. skall minimeras. 
________ 
 
 


