
 
 

 

    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

)   
 

 

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

Sammanträdesdatum: 2009-12-03 Justeringsdatum:          2009-12-03  

Anslagsdatum:            2009-12-03 Anslagets nedtagande: 2009-12-28  

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

Sammanträdestid: 2009-12-03 
 

kl  14.00 – 14.20 

Lokal: Konferensrum Vidablick 4, Gullmarsstrand 
Fiskebäckskil 

Beslutande 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordf 
Hans Nordlund (M) 
Christer Hammarqvist (C) 
Torbjörn Stensson (S), vice ordf 
Göran Emanuelsson (S) 
Lars-Erik Johansson (S) 
Kent Karlsson (S) 
Inge Löfgren (MP) 
 
Tjänstemän: 
 
Johan Bengtsson, miljö- och stadsbyggnadschef 
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr 
 
 
 

Knut-Dag Grenness (FP) för Lars-Gunnar 
Friberg (FP) 
Richard Åkerman (M) för John Berntsson (M) 
Marianne Bråten (S) för Peter Ahlberg (S) 
 
Icke tjänstgörande ersättare: 
 
Jerry Jacobsson (S) 
Bengt Andreasson (LP) 
 

 
Paragrafer: 
 

225 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

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

Justerare: 
 
 

 
……………………………………………….. 
Hans Nordlund 

 
 
 
 
 



   
 
 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-03  

 

 JUSTERING     Sign: 

§ 225 
 
 
ANMÄLES KAMMARRÄTTENS DOM –  
LAGLIGHETSPRÖVNING ENLIGT KOMMUNALLAGEN AVSEENDE BESLUT 
TAGNA VID MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS OFFENTLIGA DEL AV 
SAMMANTRÄDET 
 
Diarienummer: MBN 09-47-002 
Klagande: Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekil 
Motpart: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2009-03-03 §§ 23, 24, 40, 41, 43 och 49 har 
överklagats av NN till länsrätten med begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
Begäran om laglighetsprövningen avser beslut som är tagna vid nämndens offentliga del av 
sammanträdet. 
 
Nämnden beslutade: 

• under § 23 (fastställande av dagordning) bl.a. att planärendena skall behandlas under 
den öppna delen av sammanträdet. 

• under § 24 antecknades att information lämnas om regler om offentliga 
sammanträden. 

• under § 40 behandlades detaljplan för Brodalen g:a kommunhuset, Broberg 51:1 och 
9:1 Brodalen. – Nämnden godkände därvid att förslaget till detaljplan för området 
sändes ut för samråd enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen (PBL). 

• under § 41 behandlade nämnden detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:11 m.fl. 
Stockevik. Nämnden beslutade i detta ärende att avsluta pågående planarbete. 

• under § 42 behandlade nämnden detaljplan för skolområde Rinkenäs, Dona 1:38 m.fl. 
Nämnden godkände förslaget till detaljplan med vissa justeringar. 

• ärendena under §§ 40 – 42 behandlades under den öppna delen av nämndens 
sammanträde. 

• under § 43 (allmänhetens frågestund) antecknades bl.a. vissa synpunkter som 
framförts på nämndens handläggning av ett förhandsbesked. 

• under § 49 behandlade nämnden en ansöka om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage på fast. Knarrevik. Nämnden lämnade ett positivt 
förhandsbesked med vissa villkor om tilläggsisolering. Detta ärende behandlades 
inom stängda dörrar. 

 
Länsrätten i Göteborg har i dom 2009-09-02 avvisat överklagandet över nämndens beslut i 
ärenden som behandlats under §§ 40, 42 och 49 och över det som tas upp i nämndens 
protokoll under §§ 24 och 43. 
 
 
forts. 
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 JUSTERING     Sign: 

 
forts. § 225 
 
 
Länsrätten upphävde, med bifall till överklagandet, nämndens beslut i det ärende som 
behandlas under § 23 (till den del nämnden beslutat att behandla planärenden under den 
öppna delen av sammanträdet) och § 41. 
 
Länsrättens domskäl: 
 
”Av 13 kap. 1 § PBL framgår att vissa beslut i planärenden får överklagas i den ordning som 
föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Enligt paragrafens 3 punkt 
finns denna möjlighet endast, när nämnden beslutat att inte anta, ändra eller upphäva den 
detaljplan. För övriga överklagbara planbeslut gäller att de överklagas till länsstyrelsen. För 
förhandsbesked enligt PBL gäller samma bestämmelser d.v.s. de överklagas till länsstyrelsen 
(13 kap. 2 § PBL) 
Av det nu sagda följer att de planbeslut som byggnadsnämnden fattar under §§ 40 och 42, där 
nämnden beslutat att fullfölja planarbetet, inte kan laglighetsprövas enligt KL. Samma gäller 
för det förhandsbesked som nämnden beslutat om under § 49. I dessa delar kan NNs 
överklagande till länsrätten med begäran om laglighetsprövning inte prövas. 
Länsrätten bedömer också att det som upptas under nämndens protokoll §§ 24 och 43 inte 
innefattar något beslut som kan laglighetsprövas enligt KL. Även i dessa delar ska NNs 
överklagande avvisas.” 
 
”Däremot är beslutet under § 41, där nämnden beslutat att avbryta pågående planarbete ett 
sådant beslut som kan laglighetsprövas enligt kommunallagen. 
Enligt 6 kap. 19 a § kommunallagen kan en nämnd besluta att dess sammanträde ska vara 
offentliga, om fullmäktige medgett det. En nämnds sammanträde ska dock alltid hållas inom 
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning. 
Enligt länsrätten har ett planärende sådana rättsverkningar att det får anses innefatta 
myndighetsutövning. Nämndens beslut under § 23 att behandla planärendena under den öppna 
delen av sammanträdet, liksom dess beslut under § 41 att avsluta pågående planärenden vid 
ett offentligt sammanträde, strider därför mot bestämmelserna i 6 kap. 19 a § kommunallagen 
och ska därför upphävas.” 
 
Miljö- och byggnadsnämnden överklagade länsrättens dom till kammarrätten. 
Kammarrätten i Göteborg meddelar i dom 2009-11-18 att: 
Prövningstillstånd meddelas och att överklagandet avslås. 
Kammarrättens domskäl: 
”Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. Kammarrätten 
instämmer i länsrättens bedömning.” 
 
Bilaga: Av ledamöterna Stensson och Friberg upprättad skrivelse daterat  

2009-11-20 ”Överklagande samt begäran om prövningstillstånd” 
 
PM 2009-11-24 upprättad av Carl-Otto Lindberg f.d chef för 
Länsstyrelsens Rättsenhet i Göteborg- och Bohus län 

________ 
forts. 
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Yrkanden 
Torbjörn Stensson (S) och Knut-Dag Grenness (FP) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden 
skall överklaga kammarrättens dom till Regeringsrätten på de grunder som anges i skrivelse 
daterad 2009-11-20 ”Överklagande samt begäran om prövningstillstånd” upprättad av 
ledamöterna Torbjörn Stensson och Lars-Gunnar Friberg samt PM upprättad av Carl-Otto 
Lindberg f.d chef för Länsstyrelsens Rättsenhet i Göteborg- och Bohus län 
 

Rickard Åkerman (M) yrkar avslag på Stensson och Grenness yrkande och att kammarrättens 
dom skall antecknas till protokollet. 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Stensson och Grenness yrkande om att överklaga kammarrättens dom mot 
Åkermans avslagsyrkande och att kammarrättens dom skall antecknas till protokollet. 
 
Propositioner 
Ordföranden ställer proposition på Stensson och Grenness yrkande om att överklaga 
kammarrättens dom mot Åkermans avslagsyrkande och att kammarrättens dom skall 
antecknas till protokollet. Ordföranden finner, att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
bifalla  Åkermans yrkande 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Stensson och Grenness yrkande. 
Nej-röst för bifall till Åkermans yrkande 
 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP)  x 

Knut-Dag Grenness (FP) x  

Hans Nordlund (M)  x 

Rickard Åkerman (M)  x 

Christer Hammarqvist (C)  x 

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x  

Göran Emanuelsson (S) x  

Marianne Bråten (S) x  

Kent Karlsson (S) x  

Lars-Erik Johansson (S) x  

Inge Löfgren (MP) x  

Summa  7 4 

 
 
forts. 
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Omröstningsresultat 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 4 nej-röster att bifalla Torbjörn 
Stensson och Knut-Dag Grenness yrkande. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden beslutar att överklaga kammarrättens dom 2009-11-18 gällande mål nr 5858-09 och 
5859-09, att avslå miljö- och byggnadsnämndens överklagande.  
 
Nämnden antar skrivelse daterad 2009-11-18 från ledamöterna Torbjörn Stensson och Lars-
Gunnar Friberg som sin egen och lämnar den till Regeringsrätten som grund för över-
klagandet samt PM upprättad 2009-11-24 av Carl-Otto Lindberg 
 
Reservation 
Yngve Larsson (FP), Hans Nordlund (M), Rickard Åkerman (M) och Christer Hammarqvist 
(C) reserverar sig mot miljö- och byggnadsnämndens beslut att överklaga kammarrättens dom 
i mål nr 5858-09 och 5859-09 och begäran om prövningstillstånd i Regeringsrätten. 

_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp:   Regeringsrätten 
 Akten 


