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

Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Justeringsdatum:          2009-12-16  

Anslagsdatum:            2009-12-16 Anslagets nedtagande: 2010-01-07 

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

Sammanträdestid: 2009-12-10 kl  09.15 – 17.00 
Ajournering 12.15-13.15 

Lokal: Borgmästaren 

Beslutande 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordf 
Hans Nordlund (M), ej § 249 
Christer Hammarqvist (C), ej § 249 
Göran Emanuelsson (S) 
Lars-Erik Johansson (S) 
Kent Karlsson (S), ej § 249, närv. t.o.m § 253 
Inge Löfgren (MP) ej § 245 
 
Tjänstemän: 
Johan Bengtsson, miljö- och stadsbyggnadschef 
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr 
Per Olsson, miljöchef 
Mats Carlsson, stadsarkitekt 
Ylwa Larsson, vik. plan- och mätenhetschef  
Jon Resmark,  planarkitekt  
Anna Modigh, planarkitekt  

Knut-Dag Grenness (FP) för Lars-Gunnar 
Friberg (FP) 
Jerry Jacobsson (S) för Torbjörn Stensson (S) 
Bengt Andreasson (LP) för Peter Ahlberg (S) 
Richard Åkerman (M) för John Berntsson (M) 
 
 
 
Frånvarande 
Inge Löfgren (MP) § 245 
Gunvor Olsson § 245 
Hans Nordlund (M) § 249 
Christer Hammarqvist (C) § 249 
Kent Karlsson (S) § 249 och §§ 254-264 

 
Paragrafer: 226 - 264 
 
Sekreterare: 
 
 

 
……………………………………………….. 
Gunvor Olsson    §§ 226-244, §§ 246-264                                     

 
……………………………………………….. 
§ 245 Per Olsson 

Ordförande: 
 
 

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

Justerare: 
 
 

 
……………………………………………….. 
Christer Hammarqvist §§ 226-248, §§ 250-264 

 
……………………………………………….. 
Göran Emanuelsson, § 249 
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 JUSTERING     Sign: 

§ 226 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer dagordning med följande tillägg: 
 
Miljö- och byggnadsnämndens mål för 2010. 
 
Ändring genom tillägg i gällande delegationsordning. 
________ 
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§ 227 
 
SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN 
 
 
Sammanställning oktober och november 2009 av inkomna bygglovansökningar och utgående 
beslut samt sammanställning av ”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut. 
samt 
 
Sammanställning miljöärenden oktober och november 2009. 
 
Bilaga: Sammanställning 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
________ 
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 JUSTERING     Sign: 

 
§ 228 
 
VERKSAMHETSPLANERING 2010 
 
Diarienummer: MBN 09-129-042 
 
Ärendebeskrivning: 
Förvaltningschefen presenterar förslag till verksamhetsplanering för miljö- och byggnads-
nämnden och dess förvaltning för 2010. Tillsynsplan och behovsutredning kommer att 
presenteras på januarimötet, det dokumentet är ännu inte är klart. 
 
Verksamhetsplanen är presenterad för och godkänd av förvaltningens samverkansgrupp. 
 
Bilaga: Verksamhetsplan 2010 
________ 
 
Yrkanden 
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall återremittera verksamhetsplanen till förvaltningen 
för komplettering med konkreta klimat-, energi-, natur- och andra miljöfrågor. Nämndens 
skyldigheter enligt miljöbalken, plan- och bygglagen m.fl. bör redovisas. Hur Sveriges 
miljömål skall uppfyllas bör specificeras. På samma sätt hur kommunens klimat- och 
energiplan skall klaras. Eller hur naturvårdsplanen skall nås. Dessutom bör det göras ett 
miljöprogram för kommunen. För att kunna vidta åtgärder måste en årlig miljö- och 
energiredovisning utföras. 
 
Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden skall anta Verksamhetsplanen för 2010 i sin helhet 
som den har presenterats. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. 
Han finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Nordlunds yrkande 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att fastställa verksamhetsplanen för miljö- och byggnadsnämnden och dess 
förvaltning för 2010 i enlighet med upprättat förslag. 
________ 
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§ 229 
 
FÖRSLAG TILL DETALJBUDGET 2010 
 
Diarienummer: MBN 09-130-042 
 
Ärendebeskrivning: 
Förvaltningschefen presenterar budgetförslag för 2010. Utifrån den av kommunfullmäktige 
fastställda ramen har förslag till detaljbudgeten tagits fram. Detaljbudgeten har presenterats i 
förvaltningens samverkansgrupp. 
 
Bilaga:  Detaljbudget 2010 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar den presenterade detaljbudgeten för 2010. 
_________ 
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§ 230 
 
INFORMATION OM ANSÖKAN LOVA (LOKALA VATTENVÅRDSÅTGÄRDER) 
 
Diarienummer: MBN 09-131-049 
 
Ärendebeskrivning: 
I enlighet med att Lysekils kommun ska vara en miljömedveten kommun så har en ansökan 
Naturvårdsverket tagits fram. Att odla ascidier, som odlas på samma sätt som musslor,  för att 
ta upp närsalter ur havet samt att få biomassa till biogasrötning är ett nytt miljötekniskt 
koncept där samma process ger flera miljöfördelar.  När slutprodukten blir biogas är det inte 
bara ett koldioxidneutralt alternativ, utan till och med ett miljöpositivt alternativ då både 
kväve och fosfor tas upp ur havet för att återigen kunna fungera som gödsel i jordbruket 
samtidigt som en energirik slutprodukt erhålls. 
Lysekils kommun ser projektet som ett led i strävan efter att lokalt förbättra havsmiljön. 
Lysekils kommun har sedan tidigare arbetat med omhändertagande av närsalter i havet genom 
musselodling. De fördelarna som odling av ascidier ger jämfört med blåmusslor är så 
intressanta att ett pilotprojekt skall genomföras och en ansökan har skickats in. 
________ 
 
Yrkande 
Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden ställer sig bakom ansökan till Naturvårdsverket. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Nordlunds yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden tillstyrker att en ansökan har skickats till Naturvårdsverket. 
________ 
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§ 231 
 
ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN 
 
 
Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande: 
 

- 9 beslut i oktober och 8 beslut i november rörande enskilda avloppsanläggningar 
- 4 beslut i oktober och 7 beslut i november rörande livsmedelshantering 
- 7 beslut i oktober och 5 beslut i november rörande renhållning 
- 4 beslut i oktober och 4 beslut i november rörande bergvärmepumpar 

 
Bilaga: Delegationslistor 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Delegationsbesluten antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 232 
 
ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER 
 
 
Bygglovenheten har under oktober och november 2009, med stöd av delegationsbeslut, 
beslutat följande: 
 

- 30 beviljade bygglov under oktober, och 
- 24 beviljade bygglov under november 

 
- 10 beslut om kontrollplan under oktober, och 
- 13 beslut om kontrollplan under november 

 
Bilaga: Delegationslistor 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Delegationsbesluten antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 233 
 
FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR 
 
 

• Presentation av organisationsförändring med sammanslagning av utvecklingsenhet 
och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen till en gemensam samhällsbyggnads-
förvaltning. 
Den nya förvaltningen kommer att arbeta för kommunstyrelsen samt miljö- och 
byggnadsnämnden.  
Organisationsförändringen träder i kraft 2010-01-01. 

 
• Redovisning från nämndens arbetsmöte den 3 december 2009 om miljö- och 

byggnadsnämndens mål för 2010.   
Nämnden anser att målen kan antas idag och beslutar om detta i § 234. 

 
• Information om bristande rutiner avseende överklagande av beslut som gått nämnden 

emot. En ändring i nämndens delegationsordningen bör göras. 
Nämnden anser att en ändring i delegationsordningen kan göras idag och beslutar om 
detta i § 235. 

________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antecknar informationen till protokollet. 
________ 
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§ 234 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL 2010 
 
 
Förvaltningschefen presenterar miljö- och byggnadsnämndens mål för 2010. 
Kommunen har sex stycken övergripande målområden som nämnden ska bidra till att 
uppfylla. De av nämnden antagna målen är nämndens bidrag för att nå de kommun-
övergripande målen. 
 
Bilaga: Målarbete 2010 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner Målen 2010 för miljö- och byggnadsnämnden och dess förvaltning  
________ 
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§ 235 
 
ÄNDRING I DELEGATIONSORDNINGEN  
 
Diarienummer: MBN 09-136-002 
 
Ärendebeskrivning 
För att kunna bevaka miljö- och byggnadsnämndens möjlighet att överklaga beslut som gått 
nämnden emot, vilket skall göras inom tre veckor från överprövande myndighets 
beslutsdatum , bör nämndens delegationsordningen ändras. 
 
Genom ett tillägg i gällande delegationsordning till förvaltningschefen, med rätten:  
att för nämndens räkning överklaga beslut eller domar i högre instanser vilka gått nämnden 
emot,  
att begära prövningstillstånd för överklagande av motsvarande ärenden, samt att begära 
förlängd tid för utvecklande av talan. 
 
Förvaltningschefen har rätt att till anställd inom förvaltningen vidaredelegera dessa uppgifter. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att komplettera gällande delegationsordning genom, 
  
att till förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera till bygglovhandläggare, ge rätten : 
 
att för nämndens räkning överklaga beslut eller domar i högre instanser vilka gått nämnden 
emot,  
 
att begära prövningstillstånd för överklagande av motsvarande ärenden, samt 
 
att begära förlängd tid för utvecklande av talan.  
 
Vid närmast efter överklagandet infallande nämndsammanträde, tas beslut om överklagandet 
ska dras tillbaka eller om talan ska utvecklas. 
 
Beslutet motiveras med att tiden mellan ordinarie nämndsammanträden är längre än 
överklagandetiden. 
________ 
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§ 236 
 
MILJÖCHEFEN INFORMERAR 
 
 
Miljöchefen informerar om pågående ärenden och verksamhet inom miljöenheten. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 237 
 
BEGÄRAN OM LYSEKILS KOMMUNS YTTRANDE ÖVER 
FASTIGHETSREGLERING PÅ FASTIGHETEN FLAT X:X 
 
Diarienummer: 09/1395 
Ankomstdatum: 2009-11-10 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
NN, Flat X:X, har begärt ett yttrande från Lysekils kommun innebärande att 500 m2 allmän 
platsmark som han avser att köpa från NN, ägare till Flat X:X, och lägga ihop med 
kvartersmarken på Flat X:X, är att betrakta som en mindre avvikelse från planens 
bestämmelser och syfte. 
 
Fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § första stycket: 
”Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser får fastighets-
bildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.” 
 
Detaljplanen för området där Flat X:X ligger antogs 1964-09-24, och gäller till fullo. 
Detaljplanen innehåller mark betecknad som kvartersmark, allmän plats – ”park”, allmän plats 
– väg, område för camping, samt område för småbåtshamn. 
 
Fastigheten Flat X:X är idag 3.406 m2, och består endast av kvartersmark. 
Det markområde på 500 m2 som NN vill köpa från Flat X:X och lägga ihop med Flat X:X, är i 
detaljplanen i sin helhet betecknad som allmän plats – ”park”. 
 
Köpeavtal är upprättat mellan parterna. 
 
Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteyttrande 
________ 
 
Yrkanden 
Knut-Dag Grenness (FP), Hans Nordlund (M) och Bengt Andreasson (LP) yrkar att nämnden 
skall anta stadsarkitektens tjänsteyttrande som sin egen och förklara att avvikelsen inte kan  
betraktas som en mindre avvikelse. 
 
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall medverka till att begärd fastighetsreglering kan 
genomföras. 
 
 
forts. 
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forts. § 237 
 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Grenness m.fl. yrkande mot Löfgrens yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Grenness m.fl. yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att anta stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och förklarar att den 
föreslagna avvikelsen inte kan betraktas som en mindre avvikelse i överensstämmelse med 
detaljplanens syfte. 
________ 
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§ 238 
 
BEGÄRAN FRÅN LÄNSSTYRELSEN OM NÄMNDENS MOTIVERING TILL 
AVSLAGSBESLUT PÅ FASTIGHETEN EVENSÅS X:X 
 
Diarienummer MBN 09/0678 
Diarienummer länsstyrelsen 403-82445-2009 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsbeteckning: Evensås X:X 
Sökande/Klagande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-08-20 § 165 att avslå ansökan om bygglov för 
nybyggnad av förråd/bastu med hänvisning till plan- och bygglagen 2 kap. 1 § (god 
hushållning av mark ur allmän synpunkt), 3 kap. 1 § (byggnader skall placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden), samt 3 kap. 15 § (byggnader skall placeras på 
tomter så att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer). 
 
Sökanden NN överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens rättsenhet finner att nämnden skall komplettera det överklagade beslutet med 
motivering till varför sökt byggnation strider mot 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 3 kap. 15 § plan- 
och bygglagen (PBL) 
 
Kompletteringen skall sändas till länsstyrelsen senast 2009-12-14. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) och Bengt Andreasson (LP) yrkar bifall till den av Löfgren upprättade 
yttrandet. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Löfgren och Andreassons yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att anta Inge Löfgrens (MP) yttrande som sitt eget och lämnar den till 
länsstyrelsen som motivering till beslut om avslag meddelat av nämnden 2009-08-20 § 165. 
 
Bilaga: Inge Löfgrens (MP) yttrande 
________ 
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§ 239 
 
ANMÄLES LÄNSRÄTTENS DOM – UPPHÄVER DE ÖVERKLAGADE BESLUTEN 
PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 
 
Diarienummer: 07/1255 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN 
 
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 överklagade beslutet vidare till länsrätten som i dom 2009-
11-04 upphäver de överklagade besluten och förklarar att den tilltänkta tillbyggnaden på 
fastigheten Skaftö-Backa X:X inte strider mot 3 kap. 10 § PBL. Länsrätten visar målet åter till 
miljö- och byggnadsnämnden för prövning att frågan om den planerade tillbyggnaden medför 
betydande olägenheter enligt 3 kap. 2 § PBL för berörda grann-fastigheter. 
________ 
 
Yrkanden 
Inge Löfgren (MP) upplyser om att enskilda ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden har 
överklagat länsrättens dom och begärt prövningstillstånd i Regeringsrätten.  
Löfgren yrkar att nämnden skall ställa sig bakom överklagandet samt att utveckla talan. 
 
Yngve Larsson (FP), Bengt Andreasson (LP), Christer Hammarqvist (C), Jerry Jacobsson (S), 
Hans Nordlund (M), Richard Åkerman (M) och  Göran Emanuelsson (S) yrkar att nämnden 
att inte ställa sig bakom den begäran om prövningstillstånd för överklagande av länsrättens 
dom som gjorts i nämndens namn.  
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Löfgrens yrkande mot Larssons m.fl. yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Larsson m.fl. yrkande. 
 
 
forts. 
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forts. § 239 
 
 
Omröstning begärs.  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Larsson m.fl. yrkande 
Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP) x  

Knut-Dag Grenness (FP)  x 

Hans Nordlund (M) x  

Richard Åkerman (M) x  

Christer Hammarqvist (c) x  

Jerry Jacobsson (S) x  

Lars-Erik Johansson (S)  x 

Kent Karlsson (S)  x 

Göran Emanuelsson (S) x  

Bengt Andreasson (LP) x  

Inge Löfgren (MP)  x 

Summa  7 4 

 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Larsson m.fl. yrkande mot 4 nej-röster för Löfgrens yrkande beslutar 
miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Larsson m.fl. yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar, att inte ställa sig bakom den begäran om prövningstillstånd för 
överklagande av länsrättens dom som gjorts i nämndens namn. Något överklagande från 
nämndens sida föreligger därmed inte. 
 
Länsrättens dom antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 240 
 
ANMÄLES LÄNSRÄTTENS DOM – AVSLÅR ÖVERKLAGANDET AV 
LÄNSSTYRELSENS BESLUT PÅ FASTIGHETEN NORRKILA X:X 
 
Diarienummer: 07/B0048 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-19 § 173 om positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av en friluftsarena samt parkeringsplatser på fastigheten Norrkila X:X.  
 
Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ägarna till fastigheterna Häggvall X:X, Sörkila X:X 
och Österäng X:X. Länsstyrelsen upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut och 
återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 
 
Sökanden NN har överklagat länsstyrelsens beslut till länsrätten, som i dom 2009-11-19 
avslår överklagandet. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsrättens dom antecknas till protokollet. 
________ 
 
 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-10  19 (55) 

 

 JUSTERING     Sign: 

 
§ 241 
 
AVSLUTANDE AV TILLSYNS- OCH VERKSTÄLLIGHETSÄRENDE GÄLLANDE 
ÅTGÄRDANDE AV FELAKTIGT UPPFÖRD KOMPLEMENTBYGGNAD PÅ/VID 
FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 
 
Diarienummer: 03/B289 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN 
 
Ärendebeskrivning 
NN uppförde en förrådsbod till största delen utanför tomtgränsen till den egna fastigheten 
Lönndal X:X, och delvis på mark som enligt detaljplanen är allmän plats. Ansökan om 
bygglov i efterhand avslogs 2004-05-13 § 128. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2004-06-17 § 150 att förelägga NN att åtgärda byggnaden så att 
den i sin helhet blir placerad inom Lönndal X:X. Föreläggandet överklagades i alla instanser, 
men Kammarrättens dom att fastställa länsstyrelsens och byggnadsnämnden beslut vann laga 
kraft. NN har fått köpa till så mycket mark som var kvartersmark enligt gällande detaljplan, 
men en del av byggnaden måste tas bort för att uppfylla föreläggandet. 
 
För verkställighet av föreläggandet, då detta inte följts inom angiven tid efter beslutet vunnit 
laga kraft, beslutade miljö- och byggnadsnämnden 2009-04-02 § 76 att ansöka om 
handräckning av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndighetens utslag att byggnaden 
skall åtgärdas kom 2009-09-22. 
 
NN tog bort en del av hörnet på byggnaden, men detta låg fortfarande 0,25 m utanför den nya 
fastighetsgränsen, vilket konstaterades vid inmätning samt vid Kronofogde-myndighetens och 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens syn på platsen. 
NN begärde hos kommunen, Lantmäteriet samt Kronofogdemyndigheten att den av honom 
vidtagna åtgärden skulle anses tillräcklig och att ärendet därmed skulle avslutas. Från miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningens sida avvisades denna begäran genom tjänsteskrivelse. 
 
Kronofogdemyndigheten har därefter fått meddelande från fastighetsägaren att ytterligare 
åtgärder vidtagits, i form av ombyggnad av en trätrappa så att förrådsboden kunde flyttas in 
på tomtmark. Denna flyttning har verifierats 2009-12-03 av kommunens mätningsansvarige 
genom inmätning. 
 
Då rättelse vidtagits i form av åtgärder som uppfyller miljö- och byggnadsnämndens 
ursprungliga föreläggande, kan ärendet avslutas. 
 
Bilaga: Inmätningskarta 
________ 
 
forts. 
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forts. § 241 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Rättelse har skett och nämnden avskriver ärendet från ytterligare handläggning. 
 
2 Nämnden begäran om verkställighet återtas från kronofogdemyndigheten. 
 
3 Föreläggandet och anteckning i fastighetsboken återtas hos Inskrivningsmyndigheten i 

Uddevalla. 
________ 
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§ 242 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV 
NÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG FÖR NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 
PÅ FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X 
 
Diarienummer: 08/0563 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-05-15 § 127, att avslå ansökan om bygglov för 
flerbostadshus på fastigheten Södra Hamnen X:X. Sökanden överklagade nämndens beslutet 
till länsstyrelsen som i beslut 2009-11-24  avslår överklagande samt avvisar yrkandet om 
inhibition för debiterad bygglovsavgift. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 243 
 
ANMÄLES REGERINGSRÄTTENS BESLUT – ATT INTE LÄMNA 
PRÖVNINGSTILLSTÅND AVSEENDE ÖVERKLAGAT BESLUT ATT UPPHÄVA 
BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 
Diarienummer: 07/0839 
Fastighetsadress: XX 
Klagande: 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. Beslutet överklagades vidare till Regeringsrätten 
som i beslut 2009-11-24 beslutar att prövningstillstånd inte meddelas och att kammarrättens 
avgörande står fast. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Regeringsrättens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 244 
 
DETALJPLAN TORVEMYR ETAPP 2, DEL AV SKAFTÖ-BACKA 3:351 M.FL. 
GRUNDSUND, LYSEKILS KOMMUN 
 
Diarienummer: MBN 06/79/214 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett beslut om utställning för detaljplanen togs av miljö- och byggnadsnämnden 2008-10-02. 
Detta förslag innebar att 28 villatomter skulle tillskapas. En ändrad inriktning av planförslaget 
innebär att 16 villatomter och 20 lägenheter i flerbostadshus tillskapas. Denna ändring innebär 
att det behövs ett nytt beslut om utställning. 
 
Beslutsunderlag: 
Koncept till illustrationskarta 
 
Förslag till beslut: 
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föra ut planförslaget på utställning enligt 5 kap 
25 §  plan- och bygglagen.  
________ 
 
Yrkanden 
Inge Löfgren (MP) yrkar att arbetet med detaljplanen avbryts p.g.a alltför stort intrång i 
känslig och sårbar naturmiljö. Ingreppet kommer att bli alltför betydande i det orörda 
kustlandskapet. 
 
Christer Hammarqvist (C) yrkar att planförslaget skall föras ut på utställning. 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Löfgrens yrkande mot Hammarqvists yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Hammarqvists yrkande 
 
 
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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§ 245 
 
DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKEN, LYSE-FISKEBÄCK 2:10 M.FL. 
LYSEKILS KOMMUN 
 
Diarienummer: MBN 03/033/214 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan var utskickat för samråd under tiden 25 juni – 6 augusti 2009.  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-10-01 att föra ut planförslaget på utställning. 
Efter detta beslut inkom en komplettering till ett tidigare yttrande från en av sakägarna. En 
revidering av samrådsredogörelsen har därför gjorts. 
 
Förslag till beslut: 
att miljö- och byggnadsnämnden godkänner revideringen av samrådsredogörelsen. 
________ 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Inge Löfgren (MP) i handläggningen. 
På grund av jäv närvarar inte Gunvor Olsson som sekreterare under § 245 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner revideringen av samrådsredogörelsen. 
________ 
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§ 246 
 
DETALJPLAN FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 2:1 M.FL. LYSEKILS 
KOMMUN 
 
Diarienummer: MBN 07/16/214 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan var utskickat för samråd under tiden 27 augusti - 20 oktober 2009 
och två samrådsmöten har hållits. Planförslaget innebär att två vindkraftverk om vardera 3 
mW ska uppföras inom området. Synpunkterna har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse. En lista med ca 130 namnunderskrifter som är emot planförslaget 
bifogas samrådsredogörelsen. 

Beslutsunderlag: 
Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut: 
att miljö- och byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och beslutar om fortsatt 
planarbete. 
________ 
 
Yrkanden 
Bengt Andreasson (LP) yrkar att planförslaget kompletteras med en utredning om ljud- och 
skuggeffekter från två vindkraftverk om vardera 1 mW. 
 
Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden skall godkänna samrådsredogörelsen och besluta om 
fortsatt planarbete utan kompletterande utredning. 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Andreassons yrkande mot Nordlunds yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Andreassons yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och beslutar om fortsatt 
planarbete där miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla ett alternativ med två 
vindkraftverk om vardera 1 mW där ljud- och skuggeffekter utreds. 
________ 
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§ 247 
 
TILLSYN RÖRANDE OLOVLIGT BOENDE I KONTORSBYGGNAD PÅ 
FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X 
 
Diarienummer: 09/0225 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn rörande olovligt boende i kontorsbyggnad på fastigheten Södra Hamnen 
X:X. Byggnaden är Lysekils f.d. stationshus. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1996-05-23. 
 
Enligt gällande detaljplan får fastigheten endast användas för kontor och hantverk. 
Byggnaden yttre volym får inte förändras, och andra ändringar skall följa ursprungs-
utförandet. 
 
Enligt ritningar från 1941 är bottenvåningen lokaler för järnvägens bruk, övre våning är två 
lägenheter, samt vinden över södra delen är oinredd. 
Enligt ritning från 1992 är bottenvåningen lokaler, södra delen av våning två är kontor med 
den norra delen disponibel (fortfarande lägenhet?), och vinden över södra delen är inte 
redovisad. 
Bygglov beviljades 2004-02-12 för ändrad användning av lokal till kontor, samt ändring av 
takkupor. Enligt dessa ritningar är hela bottenvåningen kontor/butik och övriga utrymmen 
kontor. 
 
Om inte lägenheten på norra delen av våning två (disponibelt utrymme 1992) ändrades i 
samband med detta bygglov, så är det den enda tillåtna lägenheten i byggnaden, då den kan 
anses utgöra oförändrad användning sedan 1941. Övriga lokaler är inte tillåtna att använda för 
bostadsändamål. 
 
Rekommenderat brev med uppmaning att inkomma med förklaring till användningen av 
fastigheten skickades 2008-05-22, 2009-03-18 samt 2009-09-03. Ingen av dessa försändelser 
löstes ut av kommanditbolagets representanter. 
Normalbrev skickat 2009-11-10 med delgivningskvitto till båda registrerade delägarna i 
kommanditbolaget har inte medfört någon reaktion. 
________ 
 
forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Miljö- och byggnadsnämnden förelägger – med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 

14 § – NN, att senast sex månader efter detta beslut vunnit laga kraft ha verkställt att 
boende upphört i de delar av fastigheten Södra Hamnen X:X där bygglov för boende 
saknas. Bygglov för boende saknas för alla delar av byggnaden utom norra delen av 
våning 2 (vindsvåningen), där boendet är sedan tidigare pågående verksamhet. 

 
2 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 
________ 
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§ 248 
 
ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT ÖVERLÄMNA 
HUSHÅLLSAVFALL TILL KOMMUNEN FÖR FASTIGHETEN UTEBY X:X 
 
Diarienummer:  2009/1341 
Ankomstdatum: 2009-11-03 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ägaren till fastigheten Uteby X:X har ansökt om befrielse från skyldigheten att överlämna 
hushållsavfall till kommunen enligt 34 § Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun med 
hänvisning till att fastigheten endast nyttjas några veckor under sommarmånaderna och att 
hushållsavfallet under de veckorna tas med hem till bostaden i Dingle, där tömning sker av 
190 l kärl en gång per vecka. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till kommunen. 
 
Beslutet fattas med stöd av 15 kap 8 § Miljöbalk och 10, 34 §§ Renhållningsföreskrifter för 
Lysekils kommun (Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 och gällande från 2009-01-
01). 
 
Beslutsunderlag: 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-30 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2009-11-30 som sin egen och beslutar 
att avslå ansökan om befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen. 
 
Beslutet fattas med stöd av 15 kap 8 § Miljöbalk och 10, 34 §§ Renhållningsföreskrifter för 
Lysekils kommun (Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 och gällande från 2009-01-
01). 
________ 
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§ 249  
 
LÄNSSTYRELSENS REMISS – LEVA I LYSEKIL AB, BEGÄRAN OM ÄNDRING 
AV PROVISORISK FÖRESKRIFT SAMT FÖRLÄNGD PRÖVOTID AVSEENDE 
SLUTLIGA VILLKOR FÖR KVÄVE FÖR LÅNGEVIKS AVLOPPSRENINGSVERK 
PÅ FASTIGHETEN LYSEKIL SLÄTTEN 33:6 
 
Diarienummer 2009/1469 
Länsstyrelsens diarienummer: 551-84307-2009 
 
Ärendebeskrivning 
LEVA i Lysekil AB har inkommit till länsstyrelsen med en begäran om ändring av 
provisorisk föreskrift P4 i beslutet om tillstånd enligt miljöbalken för Långeviks 
avloppsreningsverk på fastigheten Lysekil Slätten 33:6 i Lysekils kommun. Ändringen avser 
ett tillägg till provisorisk föreskrift P4, enligt vilket konventionell kväverening inom ramen 
för reningsverket får tillämpas som alternativ till kväveborttag via musselodling. 
 
LEVA i Lysekil AB yrkar vidare på att prövotiden avseende slutliga villkor för kväve 
inklusive metod för kväveborttag m.m. förlängs till den 1 april 2012 i avvaktan på att slutliga 
villkor kan ställas för kväverening. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka LEVA i Lysekil AB:s begäran om ändring 
av provisorisk föreskrift P4 samt förlängd prövotid avseende slutliga villkor. 
 
Beslutsunderlag: 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-27 
________ 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Hans Nordlund (M), Christer Hammarqvist (C  och Kent Karlsson 
(S) i handläggningen. 
 
Yrkanden 
Inge Löfgren (MP) och Bengt Andreasson (LP) yrkar att nämnden inte skall medverka till att 
musselodlingar accepteras som alternativ till kväverening vid avloppsreningsverket. De anser 
vidare att en sådan kväverening skall tillståndsprövas enligt miljöbalken. 
 
Yngve Larsson (FP) yrkar att nämndens skall anta miljöinspektörens tjänsteskrivelse som sin 
egen med justering att kväveborttag via musselodling inte skall tillåtas samt att prövotiden 
förlängs till 1 april 2011. 
 
 
forts. 
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Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Löfgren och Andreassons yrkande mot Larssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Larssons yrkande. 
 
Omröstning begärs.  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Larssons yrkande 
Nej-röst för bifall till Löfgren och Andreassons yrkande 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP) X  

Knut-Dag Grenness (FP) X  

Richard Åkerman (M) X  

Jerry Jacobsson (S) X  

Lars-Erik Johansson (S) X  

Göran Emanuelsson (S) X  

Bengt Andreasson (LP)  x 

Inge Löfgren (MP)  x 

Summa  6 2 

 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för Larssons yrkande mot 2 nej-röster för Löfgren och Andreassons yrkande 
beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Larsson m.fl. yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden antar miljöinspektörens tjänsteskrivelse som sin egen med den 
ändring att prövotiden begränsas till 1 april 2011 och att nuvarande provisoriska villkor P4 
angående kväveborttag via musselodling utgår. 
 
Reservationer 
Inge Löfgren (MP) och Bengt Andreasson (LP) lämnar skriftliga reservationer. 
________ 
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§ 250 
 
FISKERIVERKETS REMISS – FÖRLAG TILL ÄNDRING AV FISKERIVERKETS 
FÖRESKRIFTER (FIFS 2004:36) OM FISKET I SKAGERRAK, KATTEGATT OCH 
ÖSTERSJÖN 
 
Diarienummer: MBN 09-126-435 
Fiskeriverkets beteckning: 13-4053-09 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har överlämnat rubricerade ärende till miljö- och byggnadsnämnden för 
åtgärd. 
 
Fiskeriverket har utarbetat ett förslag till ändring av fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) 
om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Förslaget innebär inrättande av två helt 
fiskefria områden i Havstensfjorden samt skärpta fiskebestämmelser i vattnen runt Orust 
(Koljö-, By-, Havstens-, Halse-, Askerö-, Stig och Kalvöfjorden. 
 
Förslaget innebär att det i ett mindre område på norra Orust föreslås fiskeförbud året om och i 
ett större område mellan Orust och fastlandet föreslås fiskeförbud året om, dock föreslås 
handredskapsfiske från fastlandet och Orust tillåtas under tiden 1 april till och med den 30 
september. 
 
I ett större område runt Orust föreslås att endast fiske med handredskap och skaldjursburar 
tillåts. Fiske efter torsk, kolja och bleka är dock förbjudet hela året. 
 
Aktuella områden ligger utanför Lysekils kommungräns. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka fiskeriverkets förslag. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker Fiskeriverkets förslag till ändring av Fiskeriverkets 
föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 
________ 
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§ 251 
 
ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X OCH X:X 
 
Diarienummer: 09/928 
Ankomstdatum: 2009-07-16 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
NN, XX, Lysekil har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) 2009-07-16 ansökt om 
bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheterna 
Dalskogen X:X och X:X. Det planerade bostadshuset ska ersätta befintligt bostadshus på 
fastigheten. Det nya huset kommer att placeras i huvudsak på samma plats som det befintliga. 
 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Miljöenheten har besökt platsen. 
 
Bilaga:  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-12-01 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljö- och byggnadsnämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheterna Dalskogen X:X och X:X, vid Gullmarsbaden i Lysekils kommun. 
 
Som tomtplats får hela fastigheterna tas i anspråk, se karta. 
 
 
forts. 
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Skäl för nämndens beslut 
Ansökan avser en ersättningsbyggnad för befintligt bostadshus. Hela fastigheten är sedan 
länge ianspråktagen som tomtmark och på ett sådant sätt att den saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Nämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången på 
strandområde eller livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för nybyggnad 
av enbostadshus meddelas. Nämnden anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
Nämnden bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 3 och 4 kap. MB allmänt 
utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten. 
 
Övriga upplysningar 
Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga 
kraft. 
 
Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götaland som ska ta ställning till om 
det finns skäl för prövning av kommunens beslut om dispens eller inte. 
 
Kopia av beslutet kommer även att skickas till Naturvårdsverket för registrering. 
________ 
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§ 252 
 
ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD PÅ 
FASTIGHETEN TRÄLEBERG X:X 
 
Diarienummer: 09/1025 
Ankomstdatum: 2009-08-10 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) 2009-08-10 ansökt om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett förråd om 9 m2 på fastigheten Träleberg X:X. Det 
planerade förrådet ska placeras på fastighetens norra del i närheten av en uppställd husvagn. 
Det befintliga fritidshuset ligger i den södra delen av fastigheten. Länsstyrelsen har i samband 
med ett tidigare strandskyddsärende (år 1996) för fritidshuset beslutat att hela fastigheten får 
tas i anspråk som tomt. 
 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Miljöenheten har besökt platsen. 
 
Bilaga:  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-12-01 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av förråd. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av förråd på fastigheten Träleberg X:X, vid 
Trälebergskile i Lysekils kommun. 
 
 
forts. 
 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-10  35 (55) 

 

 JUSTERING     Sign: 

 
forts. § 252 
 
 
Skäl för nämndens beslut 
Ansökan avser ett förråd, en komplementbyggnad till befintligt bostadshus. Beslut om att hela 
fastigheten får tas i anspråk som tomt finns sedan tidigare. Så har också skett vilket även har 
konstaterats i samband med besök på platsen. Hela fastigheten är alltså sedan länge 
ianspråktagen som tomtmark och på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Nämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången på strandområde eller 
livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för nybyggnad av förråd 
meddelas. Nämnden anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Övriga upplysningar 
Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga 
kraft. 
 
Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götaland som ska ta ställning till om 
det finns skäl för prövning av kommunens beslut om dispens eller inte. 
 
Kopia av beslutet kommer även att skickas till Naturvårdsverket för registrering. 
________ 
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§ 253 
 
ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR UTESERVERING PÅ 
FASTIGHETEN KRONBERGET X:X (KUNGSTORGET) INTILL FASTIGHETEN 
SÖDRA HAMNEN X:X (NN) 
 
Diarienummer: 09/1458 
Ankomstdatum: 2009-11-23 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering på fastigheten Kronberget 
X:X (Kungstorget) intill fastigheten Södra Hamnen X:X (NN). 
För området gäller detaljplan. Detaljplanen antogs 1982-12-07. 
Byggnadsåtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser vad avser användning av mark 
betecknad allmän plats. 
 
Stadsarkitekten beviljade 2009-05-06 säsongsvis tidsbegränsat bygglov i två år för 
uppförande av uteservering utanför NN på Kungstorget i Lysekil. Säsongerna var under 
perioderna 1 maj till 30 september t.o.m. 2010-09-30. Arrendeavtal för nyttjandesäsongerna 
slöts med kommunens utvecklingsenhet, och sökanden ansvarade för att söka polistillstånd för 
nyttjande av allmän plats. 
Efter två år kan uteserveringen utvärderas och eventuellt ny period bygglov beviljas. 
 
Restaurangens ägare kontaktade under hösten 2009 utvecklingsenheten angående möjligheten 
att ha uteserveringen kvar på platsen även under den tid som det säsongsvisa arrendet inte 
gällde, d.v.s. vinterhalvåret 2009/2010. Svaret blev då att det hade ingen betydelse för 
utvecklingsenheten. Restaurangägaren uppfattade det som att detta besked räckte. 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret tillskrev 2009-11-05 restaurangägaren och begärde att 
uteserveringen skulle tas bort i enlighet med bygglovets villkor, och vid samtal uppdagades  
då det besked som redovisats i föregående stycke. 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för att få ha uteserveringen kvar under vinterhalvåret har 
nu inkommit. Skälet till detta är att serveringsdäcket är stabilt byggt och inte låter sig 
monteras ner utan stor arbetsinsats. Det tidsbegränsade bygglovet skall då gälla perioden 
1 oktober 2009 till 30 april 2010. 
Sökanden är införstådd med att om inte uteserveringen demonteras inom kort efter 
30 september 2010, kan inte fortsatta säsongsvisa bygglov beviljas. 
________ 
 
 
forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap. 14 § beviljas tidsbegränsat bygglov för 

anläggning för uteservering. 
 
2. Bygglovet skall gälla under perioden 1 oktober 2009 t.o.m. 30 april 2010. 
 
Upplysning: 
Befintligt tidsbegränsat bygglov tar därefter vid t.o.m. 30 september 2010. 
________ 
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§ 254 
 
ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV BYGGLOV FÖR TIDSBEGRÄNSAD 
UPPSTÄLLNING AV FYRA BOSTADSMODULER I FEM ÅR PÅ FASTIGHETEN 
SIVIK X:X 
 
Diarienummer: 09/1130 
Ankomstdatum: 2009-09-09 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
NN i Lysekils kommun begär förnyelse av tidsbegränsat bygglov, i fem år, för uppställning av 
bostadsmoduler på del av fastigheten Sivik X:X. 
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Byggnadsnämnden beviljade 2003-12-11 § 280 tidsbegränsat bygglov i fem år för fyra 
bostadsmoduler på den aktuella platsen. På begäran av sökanden utökade stadsarkitekten 
2005-04-18 lovet till att gälla för fem moduler. 
 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 14 § får ett tidsbegränsat bygglov ges för åtgärder som inte 
uppfyller något men inte alla kraven i 8 kap. 11 eller 12 § PBL. Tidsbegränsat bygglov får ges 
för högst fem år, och kan förlängas till sammanlagt högts tio år. Längre tid kan endast ges för 
säsongsvisa upprepade åtgärder. 
 
Berörda grannar Sivik X:X, X:X och X:X, samt NN, NN och NN har givits tillfälle att yttra 
sig över ansökan. Medgivande till förlängning i två år har inkommit från Sivik X:X. Yttrande 
har inkommit från NN, i vilket påpekas att material från NN har vid flera tillfällen fått 
återhämtas från moduluppställningsområdet, och att polisanmälan gällande stöld har gjorts. 
________ 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap. 14 § beviljas tidsbegränsat bygglov för 

uppställning av fyra bostadsmoduler. 
 
2. Bygglovet skall gälla under perioden 1 januari 2009 t.o.m. 31 december 2013 
 
Upplysning: 
Vid utgången av det tidsbegränsade bygglovet saknas därefter möjlighet att bevilja ytterligare 
bygglov med tidsbegränsning. 
________ 
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§ 255 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ 
FASTIGHETEN ULSERÖD X:X 
 
Diarienummer: 09/1457 
Ankomstdatum: 2009-11-23 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN och NN 
  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ulseröd 
X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Sökandena är ägare till båda fastigheterna Ulseröd X:X och X:X. 
 
Fastigheten är idag bebyggt med ett äldre boningshus placerat intill vägen. 
 
Tillstånd till anläggande av enskild avloppsanläggning på fastigheten har lämnats av 
miljöenheten 2009-10-28. 
 
Inga grannar kan anses vara berörda av åtgärden. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP), Yngve Larsson (FP), Knut-Dag Grenness (FP) och Bengt Andreasson 
(LP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Löfgren m.fl. yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Bygglov beviljas. 
________ 
 
 
Övriga upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-10  40 (55) 

 

 JUSTERING     Sign: 

 
§ 256 
 
ÅTERREMITTERAD ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV FÖNSTER 
(FASADÄNDRING) PÅ DEL AV GRUPPBYGGT TVÅBOSTADSHUS PÅ 
FASTIGHETEN DONA X:X 
 
Diarienummer: 09/1053 
Ankomstdatum: 2009-09-01 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändring av fönster (fasadändring) på del av 
gruppbyggt tvåbostadshus 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. 
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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade detta ärende 2009-11-05 § 219 med en ändring av 
fönstren mot söder till sammanhängande glaspartier. Beslutet blev då att: 
”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.” 
 
 
forts. 
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Sökanden har nu, genom ombud, inkommit med en ny ritning. På den nya ritningen är 
fönstren bibehållna i storlek och placering som tidigare, samt också utflyttade 0,4 m i 
burspråk med två fönster per fönsterparti snedställda gentemot fasadlivet. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP), Bengt Andreasson (LP) och Knut-Dag Grenness (FP) yrkar att nämnden 
skall bevilja bygglov. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Löfgren m.fl. yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Bygglov beviljas. 
__________ 
 
 
Övriga upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 
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§ 257 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD SAMT UTVÄNDIG ÄNDRING 
PÅ FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X 
 
Diarienummer: 09/1365 
Ankomstdatum: 2009-11-02 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
  
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring på fritidshus på 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1973-02-26. 
 
De utvändiga ändringarna består av flyttning av entrédörr samt några fönster. 
Tillbyggnaden är i form av ett inglasat uterum, vilket skall ersätta ett befintligt uterum på 
motsvarande plats. 
 
Befintlig byggnad (utom uterummet) är 70 m2 och föreslaget inglasat uterum är 24 m2, vilket 
ger 94 m2. Tillåten byggnadsarea i området är 80 m2 för huvudbyggnad och 20 m2 för uthus. 
Ansökan ger 94 m2 vilket innebär en överyta på 17,5 % för huvudbyggnaden. 
I området finns sedan tidigare bygglov för en huvudbyggnad på 100 m2 och en huvudbyggnad 
med vidbyggt förråd på sammanlagt 117 m2. 
Sökanden har begärt att nämnden tar upp ärendet till beslut. 
 
Inga grannar kan anses vara berörda av åtgärden. 
________ 
 
Yrkande 
Knut-Dag Grenness (FP) och Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Grenness och Löfgrens yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från 
detaljplan). 
Beslutet motiveras med att planens syfte inte motverkas av åtgärden samt att liknande 
planavvikelser redan godkänts i området. 
________ 
 

Övriga upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 
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§ 258 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ 
FASTIGHETEN FOSSA X:X 
 
Diarienummer: 09/1354 
Ankomstdatum: 2009-11-04 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fossa X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1969-06-27. 
 
Ursprungligt bygglov för nybyggnad beviljades 1991-07-15. Huvudbyggnaden placerades då i 
sin helhet på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. Motivet till 
detta var terräng- och vegetationsförhållandena på tomten. 
Stadsarkitekten beviljade 2002-01-24, efter tillstyrkande av samrådsgruppen, bygglov för en 
10 m2 stor tillbyggnad på huvudbyggnaden. Även denna placerades på prickad mark. 
 
Befintlig byggnad är 62 m2 och tillbyggnaden är 28,5 m2 vilket ger 90,5 m2. Tillåten 
byggnadsarea för huvudbyggnad är 90 m2, vilket innebär att byggnadsarean får anses vara 
planenlig inom normal mätnoggrannhet. 
 
Berörda grannar Fossa X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Samtliga har 
meddelat att de inte har något att erinra mot åtgärden. 
 
Vid bedömning av bygglovsansökningar som innehåller avvikelser från planbestämmelser 
skall, då den aktuella byggnaden redan har genom bygglovprövning godtagna avvikelser, en 
samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. 
Då byggnaden enligt beviljat bygglov ligger på, och omgiven av, mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas, finns dock inga alternativa och planenliga placeringar av en 
tillbyggnad. 
________ 
 
Yrkande 
Knut-Dag Grenness (FP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Grenness yrkande. 
 
 
forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från 
detaljplan). 
Beslutet motiveras med att tidigare prövning enligt plan- och bygglagen medgivit placering i 
strid med detaljplanen av topografiska skäl, vilket nu är faktum. Planens syfte motverkas inte 
av den nu aktuella åtgärden. 
________ 
 
 
Övriga upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 
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§ 259 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD PÅ 
FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 
 
Diarienummer: 09/1338 
Ankomstdatum: 2009-10-29 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Lönndal 
X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1992-10-08. 
 
Tillbyggnaden är en förlängning av ett tak över ett lagerutrymme. Befintligt tak är 3x36 m 
och det skall byggas till med lika mycket. Tillbyggnaden ligger i sin helhet på mark som 
enligt detaljplanen inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. 
 
Industribyggnaden är ursprungligen uppförd 1986. 
Byggnadsnämnden beviljade 2006-03-23 § 66 bygglov för en tillbyggnad längs fastighetens 
sydvästra kant. Den var på 170 m2, varav cirka 134 m2 placerat på prickad mark. 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2007-04-12 § 105 bygglov för en tillbyggnad åt norr 
på 570 m2, varav cirka 28 m2 placerat på prickad mark 
Stadsarkitekten beviljade 2008-08-21 bygglov för tillbyggnad med 108 m2 tak över lager-
utrymme, varav cirka 27 m2 placerat på prickad mark. 
Kommunen har initierat en översyn av befintliga detaljplaner i området samt skall utreda 
möjligheterna att ändra och utöka dessa för att utveckla industriverksamhetsområdet. 
Inga grannar kan anses vara berörda av åtgärden. 
________ 
 
Yrkande 
Knut-Dag Grenness (FP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Grenness yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från 
detaljplan)  
Beslutet motiveras med att de sammanlagda planavvikelserna på fastigheten är att betrakta 
som mindre. Planens syfte motverkas inte av den nu aktuella åtgärden. 
________ 
 
Övriga upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 
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§ 260 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL-, OM- OCH PÅBYGGNAD AV 
KONFERENSANLÄGGNING MED ENTRÉ OCH PERSONALRUM  
PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X 
 
Diarienummer: 09/1263 
Ankomstdatum: 2009-10-13 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för till-, om- och påbyggnad av konferensanläggning med 
entré och personalrum på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 2000-09-14. 
 
Byggnaden ligger inom byggrätten enligt gällande plan. Den entré som idag är i ett plan 
byggs till så att den fyller ut byggrätten, och byggs på till två våningar lika huvuddelen av den 
befintliga byggnaden. En taklätta byggs längs del av den sydvästra fasaden för att möjliggöra 
inrättandet av personalutrymmen och kontor på andra våningen. 
 
I detaljplanen står, under rubriken ”Skydd för kulturmiljön”: 
”Ny bebyggelse och nya anordningar skall utformas med särskild hänsyn till den värdefulla 
miljön i Fiskebäckskil” 
”q Byggnad som omfattas av 3 kap. 12 § PBL” 
 
Sökanden har valt att både ha stora fönsterpartier på den sydöstra gaveln, och att dölja dessa 
med träpanel. Detta sker genom att en fasad av tätt placerade träreglar (cirka 8 per löpmeter) 
sätts utanpå gavelfasadens glas. På så sätt tillfredsställs både behovet av ljus och utblick 
inifrån entrén, och anpassningen till träfasaderna i Fiskebäckskil. 
Inga av de markarbeten som skissats på ritningarna ingår i ansökan. 
 
Berörda grannar Skaftö-Fiskebäck X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X/X:X har givits 
tillfälle att inkomma med yttrande. Medgivande till åtgärderna har inkommit från Skaftö-
Fiskebäck X:X/X:X. Skaftö-Fiskebäck X:X och X:X har inkommit med yttranden i vilket 
man är negativa till åtgärderna. I övrigt har inga yttranden inkommit. 
Sökanden har underrättats om yttrandena och har kommenterat dessa. 
________ 
 
 
forts. 
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Yrkande 
Knut-Dag Grenness (FP) och Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Grenness och Löfgrens yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Bygglov beviljas. 
Åtgärderna är väl avvägda mellan kravet på anpassning till den äldre miljön, hänsyn till 
byggnadens egna förutsättningar samt uppfyllande av de önskvärda funktionerna. Planens 
syfte motverkas inte av den nu aktuella åtgärden. 
________ 
 
Övriga upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 
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§ 261 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV BALKONG, SAMT 
UTVÄNDIG ÄNDRING, PÅ FRITIDSHUS PÅ FAST. SKAFTÖ-BACKA X:X 
 
Diarienummer: 09/1082 
Ankomstdatum: 2009-09-04 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN och NN genom NN 
  
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av balkong, samt utvändig ändring, på 
fritidshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1987-10-12. 
 
Runt byggnadens på Skaftö-Backa X:X sydöstra långsida, via dess gavel i sydväst, samt med 
en trappa ner över fastigheten Skaftö-Backa X:X går i detaljplanen ett X-område som skall 
hållas tillgängligt för allmän gångtrafik. Detta är nu i sin helhet säkerställt med servitut, enligt 
besked från Lantmäteriet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog 2008-02-28 § 62 en ansökan om att uppföra en balkong 
på fastigheten, men beviljade bygglov för diverse fasadändringar. Denna ansökan gällde en 
balkong med måtten 1,9 x 4,4 m och med stödstolpar i ytterhörnen. 
Den balkong som nu är aktuell har måtten 1,2 x 2,8 m och stöds av konsoler in mot väggen. 
Balkongen är så högt placerad över gångvägsservitutet att den inte hindrar framkomligheten 
eller avhåller allmänheten från att gå på gångvägen. 
Fasadändringen består i ändring av fönster på gaveln till att även omfatta en glasad dörr till 
balkongen. 
 
Grannfastigheten Skaftö-Backa X:X har genom bygglov 1994 uppfört en balkong med måtten 
1,6 x 4,4 m på motsvarande gavel, och med stolpar i ytterkanten. 
 
Berörda grannar Skaftö-Backa X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Skaftö-Backa X:X, delägare X:X och X:X har lämnat medgivande, övriga hörda har 
inte yttrat sig. 
________ 
 
 
forts. 
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Yrkande 
Knut-Dag Grenness (FP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Grenness yrkande. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Bygglov beviljas. 
Åtgärderna är anpassade till den äldre kulturhistoriskt värdefulla miljön, tar hänsyn till 
byggnadens egna förutsättningar och redan utförda åtgärder i omgivningen, samt påverkar 
inte negativt det befintliga gångvägsservitutet. Planens syfte motverkas inte av den nu aktuella 
åtgärden. 
________ 
 
Övriga upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 
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§ 262 
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS, 
SAMT AVSTYCKNING AV TOMT, FRÅN FASTIGHETEN TÄNUM X:X 
 
Diarienummer: 09/0719 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, samt 
avstyckning av tomt, från fastigheten Tänum X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Tomten skall, enligt uppgift från markägaren, vara på ”ett par tusen kvadratmeter”. 
 
I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R19: 
”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk 
och hällmarker. Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och 
mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.” 
 
Miljöavdelningen har i yttrande meddelat att man kan konstatera att det finns möjligheter att 
göra en avloppsanläggning inom tomt. Hänsyn måste tas till närliggande befintliga samt 
planerade vattenbrunnar. För wc med annan lösning än sluten tank skall sökanden i samråd 
med miljöavdelningen utreda vilka möjligheter som finns, och utsläpp från wc skall även 
bedömas med avseende på påverkan på Natura 2000-området (Gullmarn). Tillstånd för 
anläggande av avloppsanläggning skall ha lämnats innan bygglovansökan prövas, och denna 
ansökan kommer att skickas till länsstyrelsen för deras yttrande angående Natura 2000. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte 2009-09-10, 
och kom då med följande yttrande: 
Samrådsgruppen finner inte att det finns några motstridiga intressen kring den aktuella 
marken. Ett tillkommande enbostadshus påverkar inte områdets allmänna karaktär eller 
nuvarande användning. 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får bedöma om några grannar kan anses så berörda av 
åtgärden att de skall höras i ärendet. 
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 
8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas. 
 
 
forts. 
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Berörda grannar och vägsamfällighetsdelägare Biberg X:X, X:X, X:X och X:X, Brastads-
Berga X:X samt Tänum X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Brastads-Berga X:X, Biberg X:X/X:X och Tänum X:X har meddelat att man inte har något att 
erinra mot åtgärden, och i övrigt har inga yttranden inkommit.  
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall lämna positivt förhandsbesked för villkoret att 
lövskogspartiet närmast vägen inte skall ingå i fastigheten. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Löfgrens 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. 
 
4. Lövskogspartiet närmast vägen skall inte ingå i den nybildade fastigheten. 
________ 
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§ 263 
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 
ENBOSTADSHUS SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN FASTIGHETEN 
ÖHED X:X 
 
Diarienummer: 09/1393 
Ankomstdatum: 2009-11-11 
Fastighetsadress: Öhed 120 
Sökande: NN NN 
Adress: XX XX 
  
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus samt 
avstyckning av tomter från fastigheten Öhed X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Platsen är belägen i kanten av ett område som i kommunens översiktsplan ÖP06 är betecknat 
med R2: 
”Område inom eller i anslutning till tätort med oförändrad markanvändning (detaljplan 
saknas). Detta avser dels sådana områden där utbyggnad kan bli aktuell på mycket lång sikt 
och där nya byggnader och anläggningar som kan förhindra framtida lämplig utbyggnad av 
tätorten skall undvikas, dels sådana områden som av andra skäl är olämpliga att bebygga på 
grund av terräng, värde som närområde etc. Allt nybyggande skall föregås av översiktliga 
studier av markanvändningen samt av detaljplan.” 
Den ligger också i kanten på en skyddszon runt vindkraftverkslokalisering: 
”Störningszon kring miljöpåverkande verksamheter. Runt vissa verksamheter förekommer 
omgivningsstörningar av lukt eller buller. Inom sådana områden skall särskild restriktivitet 
iakttas vid prövning av ansökningar om nya bostäder. Rekommendationerna i Boverkets 
”Bättre plats för arbete” skall följas.” 
Enligt bulleranalys vid detaljplanearbetet för ett andra vindkraftverk i området ligger de 
föreslagna tomterna precis innanför gränsen för 35 dB. Den ritade bullerkartan tar dock inte 
hänsyn till topografin på platsen. 
 
En befintlig anslutning till den väg som förvaltas av Tegen-Öheds samfällighetsförening är 
avsedd att användas för båda de nya tomterna, samt en för dessa två samfälld väg som leder 
till båda husen. 
Sökanden skall inhämta medgivande till åtgärderna från ordföranden i Tegen-Öheds 
samfällighetsförening. 
 
Inga grannar kan anses berörda av åtgärden. 
 
 
forts. 
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Miljöenheten har lämnat ett yttrande där man konstaterar att det finns förutsättningar att göra 
en avloppsanläggning inom eller i anslutning till den föreslagna tomten. Hänsyn skall tas till 
befintliga närliggande samt eventuellt planerade vattenbrunnar, och sökanden får i samråd 
med miljöenheten utreda förutsättningarna för avloppsanläggningen. Tillstånd för anläggande 
av avloppsanläggning skall ha lämnats innan eventuellt bygglov behandlas. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte 2009-09-10, 
och kom då med följande yttrande: 
Samrådsgruppen besökte platsen. 
Det befintliga vindkraftverket norr om de föreslagna tomterna kan inte ses från platsen, och 
något ljud kunde inte heller märkas. Marken är jordbruksmark och utgör en egen enklav som 
inte förefaller kunna ha någon negativ inverkan på framtida markanvändning eller planering i 
området. 
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 
8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) och Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden skall lämna positivt 
förhandsbesked. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Löfgren och Nordlunds 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. 
________ 
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§ 264 
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ, 
SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN KLEVA X:X 
 
Diarienummer: 09/0349 
Ankomstdatum: 2009-03-25 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på, samt avstyckning 
av tomt från fastigheten Kleva X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Ärendet är del av en lösning på ett föreläggandeärende involverande en sjöbodsdel som 
sökanden avser att flytta till en plats utanför strandskyddat område. 
 
I kommunens översiktsplan ÖP06 är området, liksom övriga delar av Härnäset vilka inte har 
specialbeteckningar, betecknat med R15: 
”Områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade av reservat. 
Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård (Riksintresse-
områden). De kan ha stort värde som strövområden och för strandnära aktiviteter. Delar av 
områdena kan samtidigt vara av stort intresse för naturvården och innehålla stora 
kulturvärden. Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma. Vid prövning 
skall särskilda hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny bebyggelse eller 
anläggningar som förhindrar ett lämpligt användande eller som skadar områdenas värden 
för kulturvård eller friluftsliv får tillkomma.” 
Detta är överlagrat en grundbeteckning med R19: 
”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk 
och hällmarker. Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och 
mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.” 
 
Platsen är del av en hävdad och ianspråktagen tomt. Avstyckningen är avsedd att bli 1000 m2 
närmast vägen och bebyggas med en byggnad på cirka 8x4 meter i 1½ plan. En befintlig 
komplementbyggnad på platsen skall rivas. 
 
 
forts. 
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Miljöenheten har lämnat ett yttrande där man konstaterar att det finns förutsättningar att göra 
en avloppsanläggning inom eller i anslutning till den föreslagna tomten. Hänsyn skall tas till 
befintliga närliggande samt eventuellt planerade vattenbrunnar, och sökanden får i samråd 
med miljöenheten utreda förutsättningarna för avloppsanläggningen. Tillstånd för anläggande 
av avloppsanläggning skall ha lämnats innan eventuellt bygglov behandlas. 
Berörda grannar Kleva X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från Kleva X:X som anger att om byggnaden som avses är 
den som skall flyttas från Kleva X:X tillstyrks åtgärden. Inga andra yttranden har inkommit. 
 
Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2009-04-23, vilket 
resulterade i följande yttrande: 
Samrådsgruppen besökte platsen. 
Samrådsgruppen menar att översiktsplanens anvisning att nya byggnader skall uppföras med 
helårs-boendestandard skall följas. Den byggbara ytan på den föreslagna tomtbildningen 
förefaller i det sammanhanget vara liten för att kunna fungera som självständig enhet för ett 
helårshus. 
Om avsikten är att flytta en mindre byggnad från annan plats till Kleva X:X, är det sannolikt 
bättre att göra detta som en gäststuga inom befintlig fastighet och utan avstyckning. Kravet på 
helårsstandard skulle därvid utgå. 
Samrådsgruppen är inte beredd att utan mer detaljerade ritningar, och med utgångspunkt från 
att byggnaden skall vara av helårsstandard, tillstyrka ansökan i dess nuvarande form. 
 
Sökanden har därefter inkommit med skiss på tillbyggnad av den aktuella byggnaden för att 
skapa ett separat sovrum på bottenvåningen. 
________ 
 
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. 
________ 
 
 


