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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2010-04-08 Justeringsdatum: 2010-04-13

Anslagsdatum: 2010-04-13 Anslagets nedtagande: 2010-05-05

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

Sammanträdestid: 2010-04-08 kl 09.15 – 17.00
Ajournering 12.00 – 13.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf
Lars-Gunnar Friberg (FP)
Hans Nordlund (M)
Christer Hammarqvist (C)
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Lars-Erik Johansson (S)
Göran Emanuelsson (S)
Kent Karlsson (S) t.o.m. § 97, kl.15.40
Inge Löfgren (MP), ej §§ 77,78 och 84

Tjänstemän:

Se sidan 2

Gerd Persson (M) för John Berntsson (M)
Marianne Bråten (S) för Lena M Hermansson
(S)
Bengt Andreasson (LP) för Inge Löfgren, §§
77 och 78
Jerry Jacobsson (S) för Inge Löfgren (MP)
§ 84
Jerry Jacobsson (S) för Kent Karlsson (S)
fr.o.m. § 98

Icke tjänstgörande ersättare:

Jerry Jacobsson (S) §§ 63-83, 85-97
Annelie Strand (S), ej § 79
Malin Henriksson (S)
Bengt Andreasson (LP) §§ 63-76

Frånvarande

Inge Löfgren (MP) §§ 77, 78 och 84
Annelie Strand (S) § 79
Bengt Andreasson (LP) fr.o.m. § 79, kl.12.00
Gunvor Olsson § 78
Kent Karlsson (S) §§ 98-108

Paragrafer: 63 - 108

forts sidan 2
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Sekreterare: ………………………………………………..
Gunvor Olsson, ej § 78

……………………………………………….
Johan Bengtsson § 78

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

Justerare:
………………………………………………..
Christer Hammarqvist

Tjänstemän

Gunvor Olsson, bygglovhandläggare – nämndsekreterare, ej § 78
Johan Bengtsson, förvaltningschef
Per Olsson, miljöenhetschef, §§ 78-108
Maria Eléhn, miljöstrateg, §§ 63-68
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 75-76 och 98 -108
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandläggare, §§ 78-108
Ylwa Larsson, plan- och mätenhetschef, §§ 78-81
Anna Modigh, planarkitekt, §§ 78-81

Anita I Andersson, förtroendevald revisor, §§ 63 - 76
Harald Holmgren, förtroendevald revisor, §§ 63 - 76

Sandra Sturesson, student, §§ 63-68
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JUSTERING Sign:

§ 63

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Inge Löfgren (MP) anser att han inte är sakägare i detaljplanen för Norra Tronebacken och
ifrågasätter varför han ingår i sakägarförteckningen och yrkar att nämnden behandlar frågan
som ett extra ärende.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tilläggspunkt enligt Löfgrens
yrkande.
_________
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JUSTERING Sign:

§ 64

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

Sammanställning februari 2010 av inkomna bygglovansökningar och utgående beslut samt
sammanställning av ”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut.
samt
Sammanställning miljöärenden februari 2010.

Bilaga: Sammanställning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 65

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE –
DETALJREDOVISNING FÖR ÅR 2009

Föreligger miljö- och byggnadsnämndens verksamhet som redovisas i detalj för 2009.
Redovisningen gäller alla enheters verksamheter.

Det ekonomiska utfallet redovisades vid föregående nämndsmöte den 4 mars 2010.

Beslutsunderlag:
Bygglovsenhetens verksamhetsberättelse
Plan- och mätenhetens verksamhetsberättelse
Miljöenhetens verksamhetsberättelse
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förvaltningens verksamhetsberättelse antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 66

REDOVISNING AV FÖRVALTNINGENS ÅTGÄRDER VIDTAGNA EFTER
PÅPEKANDE I GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN KOMMUNENS REVISORER

Diarienummer: MBN 10-17-007

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun har KPMG genomfört en
översiktlig granskning avseende rutiner vid myndighetsutövning inom miljö- och
byggnadsnämnden verksamhet.
Rapporten visar på att handläggningsrutinerna, myndighetsutövningen, inom miljö- och
byggnadsnämnden fungerar väl, mycket beroende på kompetens och lång erfarenhet hos
handläggande tjänstemän. Det är dock sårbart att all kunskap finns samlad hos handläggarna
utan någon dokumenterad rutinbeskrivning över hur handläggning och beslut skall hanteras.

Följande åtgärder har vidtagits, och överlämnats till KPMG som svar på gransknings-
rapporten.

 Redovisning av granskningsrapport med tjänsteskrivelse, MBN 4 mars 2010 § 37

 Nytt internt kontrollprogram för nämndens verksamhet har redan tagits fram innan
revisorsrapporten inkom, även denna bifogas, MBN 4 febr. 2010 § 3

 Miljö- och byggnadsnämnden har tagit beslut om att nämnden inte kommer att skicka
handlingar rörande myndighetsutövning till media. Nämnden beslutar att endast
kallelsen skall skickas till media inför ett nämndsammanträde, MBN 4 mars 2010 § 38

 Kvalitetssäkring av rutiner för handläggning av:
- Checklista för handläggning av bygglovärenden
- Checklista för handläggning av bygganmälan
- Checklista för handläggning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av

bostadshus samt avstyckning av tomt
- Checklista för handläggning av ärende avseende olovligt byggande, 10 kap.

plan- och bygglagen
- Dokument för uppföljning av tillsynsärenden

________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Redovisningen antecknas till protokollet
________
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JUSTERING Sign:

§ 67

REDOVISNING AV FÖRSLAG TILL MILJÖMÅLSARBETET 2010.

Föreligger ett förslag till hur miljö- och byggnadsnämnden ska arbeta med lokala
miljökvalitetsmål för Lysekils kommun. Fyra stycken miljökvalitetsmål arbetades fram och
prioriterades vid nämndens arbetsmöte den 22 mars 2010. Handlingsplaner för det kommande
arbetet presenteras.

Bilaga: Handlingsplan för miljömålsarbetet
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Redovisningen antecknas till protokollet
________
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JUSTERING Sign:

§ 68

PRESENTERAS EXAMENSARBETE OM KOMMUNENS MILJÖARBETE

Sandra Sturesson student från Göteborgs universitet gör ett examensarbete för Lysekils
kommun. Syftet med examensarbetet är att komma med förslag på hur Lysekil kan bli
Sveriges bästa miljökommun.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 69

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har under februari 2010 beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

- 5 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 2 beslut rörande livsmedelshantering
- 47 beslut rörande renhållning
- 2 beslut rörande bergvärmepumpar
- 1 övrigt ärende

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 70

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har under februari 2010, med stöd av delegationsbeslut, beslutat följande:

- 18 beviljade bygglov
- 31 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 71

LÄNSSTYRELSENS REMISS –
FÖRLÄNGNING AV BEFINTLIG BRYGGA PÅ FAST. RAMHOLMEN X:X

Diarienummer: MBN 10/0261

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens remiss avseende anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap.
Anmälan gäller förlängning av befintlig brygga på fastigheten Ramholmen X:X. Förslaget
innebär en ökad bryggyta på 8 x 2,4 m. Det framgår ingenting om bryggans tänkta utförande
(flytbrygga/pålad brygga/annat utförande).

Bilaga: Miljöenhetens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden saknar tillräckligt underlag för att kunna göra en bedömning av eventuella
effekter på djur och växter i vattnet kring bryggan och kan heller inte med det befintliga
underlaget göra en mera allmän bedömning i ärendet. Nämnden avstår därför från att lämna
synpunkter i ärendet men förutsätter att en sakkunnig bedömning görs av länsstyrelsen.
_________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden saknar tillräckligt underlag för att kunna göra en bedömning av eventuella effekter
på djur och växter i vattnet kring bryggan och kan heller inte med det befintliga underlaget
göra en mera allmän bedömning i ärendet. Nämnden avstår därför från att lämna synpunkter i
ärendet men förutsätter att en sakkunnig bedömning görs av länsstyrelsen.
________
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JUSTERING Sign:

§ 72

FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR

Löpande information om pågående ärenden och verksamhet inom förvaltningen.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 73

ANMÄLES JUSTITIEOMBUDSMANNENS (JO) BESLUT –
KRITIK MOT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN FÖR ATT DEN HÅLLIT
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN I ÄRENDEN SOM RÖR
MYNDIGHETSUTÖVNING

Diarienummer: MBN 09-48-102

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att ärenden rörande detaljplaner ska behandlas på
den offentliga delen av nämndens sammanträde.
I två anmälningar till JO begärdes att JO skulle granska miljö- och byggnadsnämndens
handläggning av detaljplaneärendena.

Enligt 6 kap. 19a § första stycket kommunallagen ska en nämnds sammanträde hållas inom
stängda dörrar. Nämnden får i och för sig besluta att dess sammanträden ska vara offentliga
om fullmäktige har medgett det. Enligt tredje stycket i samma bestämmelse ska en nämnds
sammanträde dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som rör myndighetsutövning.

Utmärkande för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som
ytterst är ett uttryck för de allmännas maktbefogenheter i förhållande till medborgarna.
Myndighetsutövning kan förekomma både i form av missgynnande beslut t.ex. förbud,
föreläggande eller liknande, och gynnande beslut t.ex. tillstånd till att bedriva viss
verksamhet.

JO gör bl.a. följande bedömning:
När en nämnd tar ställning till detaljplaner innebär det att den beslutar om rättigheter och
skyldigheter för enskilda på ett sådant sätt att det är fråga om myndighetsutövning.
Nämnden borde ha behandlat detaljplaneärendena inom stängda dörrar.
Man kan självfallet ha uppfattningen att tillämpningen av regler i enskilda fall ger
otillfredsställande resultat, t.ex. från öppenhetssynpunkt. Allmänna åsikter av det slaget kan
emellertid inte anföras som stöd för att bryta mot en entydig rättslig reglering. I detta fall har
nämnden, genom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens försorg, vid i vart fall två tillfällen
fått information om regelverket. Informationen innefattade bedömningen att rättslägen var
klart; detaljplanearbete är myndighetsutövning. Att under sådana förhållanden ändå behandla
ärendena vid offentliga sammanträden är anmärkningsvärt.

JO:s kritik:
Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun förtjänar allvarlig kritik för att ha satt sig
över den rättsliga reglering som gäller för dess verksamhet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Justitieombudsmannens (JO) beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 74

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
UPPHÄVER ÖVERKLAGAT BESLUT OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR MUR
OCH ALTAN PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 08/569
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Klagande: NN genom ombud NN, Fossa X:X

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2008 § 158 att bevilja bygglov i
efterhand för uppförande av mur och altan samt att efterge byggnadsavgiften.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ägaren till grannfastigheten Fossa X:X genom
ombudet NN.
Länsstyrelsens beslutade den 23 mars 2010 att avvisa överklagandet i den del det avser
eftergiven byggnadsavgift och att upphäva det överklagade bygglovet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 75

KAMMARRÄTTENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ÖVERKLAGANDE AV LÄNSRÄTTENS
DOM INNEBÄRANDE UPPHÄVANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG PÅ
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV SJÖBOD PÅ OFRI
GRUND PÅ FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X, LYSEKILS KOMMUN

MBN diarienummer: 05/B219
Länsstyrelsen diarienummer: 403-71772-2007
Länsrättens mål nummer: 138-09
Klagande: Miljö- och byggnadsnämnden
Motpart: NN genom ombud Advokaten NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 19 juni 2007 § 158 ansökan från NN att ändra
användning på en sjöbod på Lilla Kornö till bostadsändamål. Nämnden förelade även NN att
undanröja de åtgärder som utan bygglov utförts för att ändra användningen till
bostadsändamål.
Även tidigare har Byggnadsnämnden i Lysekils kommun avslagit ansökningar och riktat
förelägganden mot NN.

NN överklagade avslaget till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som i beslut den 10
december avslår överklagandet och ändrar tiden till då rättelser ska vara utförda.

NN överklagar länsstyrelsens beslut till Länsrätten i Göteborg, som i dom den 3 november
2009 upphäver miljö- och byggnadsnämndens föreläggande, och uttalar sig med betydelsen
att hinder inte föreligger för att bevilja bygglov. En nämndeman redovisade vid detta tillfälle
skiljaktig mening och ansåg att överklagandet skulle avslås.

Miljö- och byggnadsnämnden har sökt och fått prövningstillstånd i Kammarrätten för
överklagande av Länsrättens dom. Kammarrätten begär nu i underrättelse nämndens yttrande.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden hemställer att kammarrätten bifaller överklagandet, upphäver länsrättens dom,
samt återställer nämndens ursprungliga beslut med justering av sista datum för verkställighet
av åtgärderna samt
att nämnden antar stadsarkitektens tjänsteutlåtande som sitt eget och överlämnar yttrandet till
kammarrätten.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010
________

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 75

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP), Torbjörn Stensson (S) och Hans Nordlund (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden hemställer att kammarrätten bifaller överklagandet, upphäver länsrättens
dom, samt återställer nämndens ursprungliga beslut med justering av sista datum för
verkställighet av åtgärderna.

2 Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteutlåtande som sitt eget och överlämnar
yttrandet till kammarrätten.

________
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JUSTERING Sign:

§ 76

FÖRVALTNINGSRÄTTENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR
TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA PÅ
FASTIGHETEN STOCKEVIK X:X

MBN diarienummer: 08/0840
Länsstyrelsen diarienummer: 403-95209-2008
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutade den 28 augusti 2008 § 193 att
avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring (fönster) på fritidshus,
nybyggnad av gäststuga samt uppförande av plank på fastigheten Stockevik X:X. Nämnden
avslog ansökan med stöd av 3 kap. 2 § första stycket plan- och bygglagen (åtgärd som innebär
betydande olägenheter för omgivningen) och motiverade avslaget med hänvisning till att
nämnden länge hävdat att området närmast vattnet i Stockevik inte kan bebyggas ytterligare
innan förutsättningarna för detta utretts i ett detaljplaneförfarande enligt 5 kap. 1 § plan- och
bygglagen.

Beslutet överklagades av sökanden NN. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 9
februari 2010 att avslå överklagandet, och anger i bedömningen för sitt beslut att man anser
att de i detta fall motstående enskilda och allmänna intressena bör regleras genom detaljplan.

Sökanden har därefter överklagat länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg.
Förvaltningsrätten har nu med underrättelse begärt yttrande från nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden hemställer att förvaltningsrätten avslår överklagandet och
att nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar yttrandet till
förvaltningsrätten.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 12 mars 2010
__________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 76

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden hemställer att förvaltningsrätten avslår överklagandet.

2 Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar
yttrandet till förvaltningsrätten.

________
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JUSTERING Sign:

§ 77

FRÅGA OM JÄV AVSEENDE ÄRENDE DETALJPLAN FÖR NORRA
TRONEBACKEN LYSE-FISKEBÄCK 2:10, M.FL.

Inge Löfgren (MP) ifrågasätter varför han ingår i fastighetsägarförteckningen avseende Norra
Tronebacken. Löfgren är fastighetsägare till Lyse-Fiskebäck 2:9 och Dalskogen 1:37, vilka
inte ligger inom, utan gränsar till, planområdet och enligt honom skall han då inte anses vara
sakägare i detaljplaneprocessen och därmed inte anses som jävig i ärendet.

Ajournering
Nämnden ajournerar mötet i 10 minuter för kontakt med jurist på Sveriges kommuner och
landsting, vilken anser att det inte råder någon tvivel om att Löfgren skall anses vara jävig i
frågan eftersom han också har yttrat sig som fastighetsägare under planarbetets olika skeden.
Fastighetsägare som gränsar till planområde är att betrakta som sakägare.

Yrkande
Ordföranden yrkar att nämnden skall prövar jävsfrågan enligt kommunallagen 6 kap. 24 §.

Således lämnar Inge Löfgren sammanträdet under behandlingen av jävsfrågan.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar att
anse Löfgren vara jävig.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar med stöd av 6 kap. 24 § kommunallagen anse att Inge Löfgren (MP) är
jävig i ärende rörande detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, m.fl.
________
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§ 78

DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKEN, LYSE-FISKEBÄCK 2:10 M.FL.
LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 03/033/214

Jäv
På grund av jäv deltar inte Inge Löfgren (MP) och nämndens sekreterare Gunvor Olsson i
handläggningen.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan har varit utställt under tiden 25 januari - 22 februari 2010.
Detaljplanen skickades till länsstyrelsen, centrala organ, kommunala instanser och sakägare
enligt särskild sändlista.
Inkomna synpunkter under utställningen finns sammanfattade och kommenterade i bilagt
utställningsutlåtande. Planhandlingarna justeras enligt sammanställning i utlåtandet.

Beslutsunderlag
Utställningsutlåtande
Plankarta

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden godkänner detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. och
överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan- och
bygglagen.
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S), Bengt Andreasson (LP), Lars-Gunnar Friberg (FP) anser att det finns
stora brister i den gjorda naturinventeringen och yrkar att nämnden skall återremittera
planförslaget till förvaltningen för komplettering med fördjupad naturinventering med
rödlistade arter, groddjur m.m.
samt att skyddszonen runt dammen utökas till cirka 200 meter.

Yngve Larsson (FP) och Kent Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Hans Nordlund (M), Gerd Persson (M) och Yngve Larsson (FP) yrkar att ärendet skall
avgöras idag.

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

forts.
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Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till att avgöra ärendet idag
Nej-röst för bifall till återremiss

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

Gerd Persson (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Marianne Bråten (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Bengt Andreasson (LP) x

Summa 5 6

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för att avgöra ärende idag mot 6 nej-röster för att återremittera ärendet,
beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stenssons m.fl. yrkande om återremiss.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Planförslaget återremitteras.

Reservationer
Mot beslutet lämnar Yngve Larsson (FP), Christer Hammarqvist (C), Hans Nordlund (M) och
Gerd Persson (M) blank reservation
________
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§ 79

DETALJPLAN FÖR HALLINDENS INDUSTRIOMRÅDE M.M., HALLIND 5:3
M.FL. LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 09/046/214

Jäv
På grund av jäv deltar inte Annelie Strand (S) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Ett planprogram för Hallindens industriområde m.m. har varit utskickat på programsamråd
under tiden 7 oktober - 18 november 2009. Planprogrammet skickades till länsstyrelsen,
centrala organ, kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista.

Syftet med planprogrammet är att klarlägga förutsättningarna för i huvudsak nya
verksamhetsetableringar samt viss komplettering av nya lägen för enbostadshus. Ett annat
syfte är att utreda hur områdets vatten- och avloppsförsörjning ska ske i både nya och
befintliga bostäder.

Beslutsunderlag
Programsamrådsredogörelse
Karta

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar om fortsatt planarbete samt att programområdet delas upp i minst två
detaljplaner.
________

Yrkanden
Yngve Larsson (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Inge Löfgren (MP) yrkar att det västra planområdet skall avgränsas till området där
verksamheter finns idag, dvs norr om väg 171.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar om fortsatt planarbete samt att programområdet delas upp i minst två
detaljplaner.
________
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§ 80

DETALJPLAN FÖR NORRA HAMNSTRANDEN, GAMLESTAN 25:1 M.FL.
LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 08/104/214

Ärendebeskrivning
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för att reglera markanvändningen vid
Norra Hamnen för bostäder och centrumändamål. Förslaget innebär en omvandling av
industrimark samt ianspråktagande av vattenområde. Området används för närvarande
huvudsakligen för kontors- och industriverksamhet.

Beslutsunderlag
Planprogram

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att skicka ut planprogram för Norra Hamnstranden Gamlestan 25:1 m.fl.
på samråd enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Inge Löfgren (MP) anser att flera arkitektförslag på utformningen av området bör tas fram och
yrkar att nämnden skall återremittera ärendet.

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 Stenssons yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att skicka ut planprogram för Norra Hamnstranden, Gamlestan 25:1 m.fl.
på samråd enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.
________
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§ 81

DETALJPLAN FÖR HANDELSOMRÅDE SÖDRA HAMNEN 1:114 M.FL.
LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 09/115/214

Ärendebeskrivning
Planprogrammet syftar till att belysa förutsättningarna för att ändra ett industriområde till ett
handelsområde. Handelsområdet ska inrymma butiker, kontor och service samt
strandpromenad och bryggor för båttilläggning. Området används för närvarande av
konservindustrin FramFood.

Beslutsunderlag
Planprogram

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att skicka ut planprogram för Södra Hamnen 1:114 m.fl. på samråd
enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att skicka ut planprogram för Södra Hamnen 1:114 m.fl. på samråd enligt
5 kap 18 § plan- och bygglagen.
________
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§ 82

KOMPLETTERING OCH REVIDERING AV MILJÖ- OCH BYGGNADS-
NÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

Diarienummer MBN 10-34-002

Ärendebeskrivning
Som en förutsättning för ökad samverkan mellan Lysekil och Munkedals kommuner vad
gäller livsmedelstillsynen krävs en utökad delegationsrätt till handläggare i Munkedals
kommun. En utökad delegationsrätt för remisser vad gäller vattenverksamhet och strandskydd
medför en mera förenklad och effektivare handläggning. Då djurskyddstillsynen har
övertagits av Länsstyrelsen från kommunen föreslås att delegationerna enligt djurskyddslagen
utgår ur delegationsordningen.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att:

- under 2010 utvidga delegationerna inom avsnitt ”3. Livsmedels- och foderlagen mm”
till motsvarande handläggare inom Munkedals kommuns miljö- och byggnämnds
verksamhet

- komplettera delegationsordningen inom avsnitt ”2. Miljöbalken mm” enligt 11 kap.
Vattenverksamhet (motsvarande § 9b) med följande delegation: ”Avge yttranden till
miljödomstol och Länsstyrelse i ärenden angående tillstånd och anmälan till
vattenverksamhet.”

- komplettera delegationsordningen inom avsnitt ”2. Miljöbalken mm” enligt 7 kap.
Vattenverksamhet (motsvarande § 18a) med följande delegation: ”Avge yttranden till
Länsstyrelse i ärenden angående strandskyddsdispens.”

- ta bort avsnitt ”4 Djurskyddslagen mm” från delegationsordningen.

Bilaga: Miljöenhetens tjänsteskrivelse den 25 mars 2010
________

Yrkande
Ordföranden Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens förslag till
beslut.

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

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att:

1. under 2010 utvidga delegationerna inom avsnitt ”3. Livsmedels- och foderlagen mm”
till motsvarande handläggare inom Munkedals kommuns miljö- och byggnämnds
verksamhet,

2. komplettera delegationsordningen inom avsnitt ”2. Miljöbalken mm” enligt 11 kap.
Vattenverksamhet (motsvarande § 9b) med följande delegation: ”Avge yttranden till
miljödomstol och länsstyrelse i ärenden angående tillstånd och anmälan till
vattenverksamhet.”

3. komplettera delegationsordningen inom avsnitt ”2. Miljöbalken mm” enligt 7 kap.
Vattenverksamhet (motsvarande § 18a) med följande delegation: ”Avge yttranden till
länsstyrelse i ärenden angående strandskyddsdispens.”

4. ta bort avsnitt ”4 Djurskyddslagen mm” från delegationsordningen.
________
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§ 83

MILJÖCHEFEN INFORMERAR

Löpande information om pågående ärenden och verksamhet inom miljöenheten.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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§ 84

FÖRVALTNINGSRÄTTENS ANMODAN OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS PRINCIPBESLUT OM PRÖVNING AV
TILLBYGGNAD INOM STRANDSKYDDAT OMRÅDE

Diarienummer: MBN 2010/0151
Förvaltningsrätten målnr.: 8882-10
Klagande: NN

NN
Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnen beslutade den 4 februari 2010 § 5 att strandskyddsdispens alltid
skall prövas i bygglovärenden där en tillbyggnad innebär en utökning av befintlig
huvudbyggnad med 100 % eller mer. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten, som
anmodar kommunen att inkomma med yttrande i målet.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt svar till
förvaltningsrätten.

Bilaga: Miljöenhetens tjänsteskrivelse den 25 mars 2010 och
reviderad den 8 april 2010

_______

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar att tjänsteskrivelsen revideras avseende rubriksättning och att
den kompletteras med vem som är klagande i målet samt att förvaltningens förslag till beslut
strykes i tjänsteskrivelsen. Vidare yrkar Friberg att nämnden skall hemställa att
förvaltningsrätten skall avslå överklagandet och att nämnden skall anta miljöenhetens
reviderade tjänsteskrivelse som sin egen.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1. Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut och hemställer att förvaltningsrätten avslår
överklagandena.

2. Nämnden antar miljöenhetens reviderade tjänstesskrivelse som sin egen och
överlämnar yttrandet till förvaltningsrätten.

________
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§ 85

ÅTERTAGANDE AV INSKRIVNING I FASTIGHETSBOKEN –
FÖRELÄGGANDE OM RIVNING AV FÖRFALLEN BYGGNAD PÅ FASTIGHETEN
BROBERG X:X

Diarienummer: 08/0547
Fastighetsägare NN

från 15 sept. 2009 ny fastighetsägare: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ett förfallet enbostadshus på fastigheten Broberg X:X.
Miljö- och byggnadsnämnden förelade fastighetsägaren den 28 augusti 2008 § 187 att riva
byggnaden och undanröja den från platsen.
Fastighetsägaren, som själv rapporterade in den förfallna byggnaden, vill få bort byggnaden
men saknar enligt egen utsago ekonomiska medel för detta.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2009 att uppdra åt utvecklingsenheten att
tillsammans med fastighetsägaren utarbeta en lösning i ärendet.
Lysekils kommun övertog fastigheten den 15 september 2009.
Byggnaden har nu rivits och undanröjts från platsen.

Förvaltningens förslag till beslut
att ärendet avskrivs från ytterligare handläggning.
att föreläggandet och anteckningen i fastighetsboken återtas hos Inskrivningsmyndigheten i
Uddevalla
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att ärendet avskrivs från ytterligare handläggning.

2 Föreläggandet och anteckningen i fastighetsboken återtas hos
Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla

________
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§ 86

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN AXTVETEN X:X

Diarienummer: 05/884
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Axtveten X:X den 1 december 2005. Fastigheten ägs av
NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) som saknar T-rör med utsläpp direkt till dike. Det
kunde konstateras att diket där utsläppet sker var fullt med slam. Efter inspektionen skickades
en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och
vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägarna
informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i
nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 4 november 2008 och i
denna uppmanades ägarna att senast den 1 januari 2010 inkomma med en ansökan om
tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att avloppet ska
åtgärdas senast 31 december 2010. Fastighetsägarna har getts möjlighet att yttra sig över
förslaget till beslut enligt ovan och har den 19 mars 2010 inkommit med en skrivelse om att
man avser att åtgärda avloppet under år 2010. En ansökan om tillstånd för avloppsanläggning
har också inlämnats.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter
den 1 januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Axtveten X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.
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Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30.000 kr vardera, att
efter den 1 januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Axtveten X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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§ 87

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN GRÖV X:X

Diarienummer: 05/740
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Gröv X:X den 5 oktober 2005. Fastigheten ägs av NN
och NN med vardera 25 % och av NN med 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den
befintliga avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de
krav på som med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen
utgörs av en äldre slamavskiljare (enkammarbrunn) med utsläpp direkt till bäck. Efter
inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 4
november 2008 och i denna uppmanades ägarna att senast den 1 januari 2010 inkomma med
en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att
avloppet ska åtgärdas senast den 31 december 2010. Fastighetsägarna har ännu inte inkommit
med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Fastighetsägarna har getts möjlighet att yttra
sig över förslaget till beslut men har inte inkommit med något yttrande.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN, XX och NN, XX, vid ett vite om 15 000 kr vardera
samt NN, XX vid ett vite om 30 000 kr, att efter den 1 januari 2011 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Gröv X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd
rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.

forts. § 87
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Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX och NN, XX, vid ett vite om 15 000 kr vardera
samt NN, XX vid ett vite om 30 000 kr, att efter den 1 januari 2011 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Gröv X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått
av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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§ 88

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HALLIND X:X

Diarienummer: 05/744
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Hallind X:X den 19 oktober 2005. Fastigheten ägs av
NN med 100 % från den 22 november 2009. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) som saknar T-rör med utsläpp direkt till dike. Det
finns ett beslut från 1975 (Hälsovårdsnämnden, § 211) med tillstånd för sluten tank för WC
men till denna är endast WC i del av huset ansluten. Beslutet gällde även anmälan av BDT-
anläggning men denna har inte utförts enligt beslutet. Efter inspektionen skickades en rapport
till dåvarande fastighetsägaren (NN) med en redovisning av avloppets standard enligt ovan
och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren
informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i
nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 4 november 2008 och i
denna uppmanades ägaren att senast den 1 januari 2010 inkomma med en ansökan om
tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att avloppet ska
åtgärdas senast 31 december 2010. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan om
tillstånd för avloppsanläggning. Fastighetsägaren har getts möjlighet att yttra sig över
förslaget till beslut men har inte inkommit med något yttrande.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1 januari
2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Hallind X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.
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JUSTERING Sign:

§ forts. § 88

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1
januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Hallind X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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JUSTERING Sign:

§ 89

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HALLIND X:X

Diarienummer: 05/747
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Hallind X:X den 19 oktober 2005. Fastigheten ägs av
NN med 100 % från den 22 november 2009. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) som saknar T-rör och där avloppsvattnet med största
sannolikhet leds direkt till dike. Enligt ett beslut från 1971 (Hälsovårdsnämnden, § 50) ska det
finnas en infiltrationsanläggning men med tanke på avsaknaden av T-rör (hinder mot
slamflykt från trekammarbrunnen) och att marken är lerig är det inte troligt att så är fallet.
Efter inspektionen skickades en rapport till dåvarande fastighetsägaren (NN) med en
redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning
om att åtgärda avloppet. Ägaren har sedan dess inte presenterat några uppgifter som styrker
att det finns en infiltrationsanläggning. Fastighetsägaren informerades även om att en
uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder
då vidtagits. En påminnelse skickades den 4 november 2008 och i denna uppmanades ägaren
att senast den 1 januari 2010 inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning
(fastigheten ägdes då av NN som även erhöll kopia på insp.rapporten). I påminnelsen framförs
även krav på att avloppet ska åtgärdas senast den 31 december 2010. Fastighetsägaren har
ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Fastighetsägaren har
getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut men har inte inkommit med något
yttrande.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1 januari
2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Hallind X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 89

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1
januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Hallind X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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JUSTERING Sign:

§ 90

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HALLIND X:X

Diarienummer: 05/748
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN NN NN
Adress: XX XX XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Hallind X:X den 8 september 2005. Fastigheten ägs av
NN, NN och NN med vardera en tredjedel. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav på som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av två
äldre slamavskiljare (trekammarbrunnar) utan T-rör i serie med utsläpp direkt till bäck. Efter
inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 4
november 2008 och i denna uppmanades ägarna att senast den 1 januari 2010 inkomma med
en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att
avloppet ska åtgärdas senast den 31 december 2010. Fastighetsägarna har ännu inte inkommit
med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Fastighetsägarna har getts möjlighet att yttra
sig över förslaget till beslut men har inte inkommit med något yttrande.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, NN, XX och NN, XX, vid ett vite om 20 000 kr
vardera, att efter den 1 januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Hallind X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 90

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, NN, XX och NN, XX, vid ett vite om 20 000
kr vardera, att efter den 1 januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Hallind
X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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JUSTERING Sign:

§ 91

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKARSTAD X:X

Diarienummer: 05/766
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Skarstad X:X den 8 september 2005. Fastigheten ägs av
NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav på som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn), troligen utan T-rör och med utsläpp direkt till mark (stenkista enligt
uppgift från ägaren). Efter inspektionen skickades en rapport till fastighetsägaren med en
redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning
om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer
ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En
påminnelse skickades den 4 november 2008 och i denna uppmanades ägaren att senast den 1
januari 2010 inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen
framförs även krav på att avloppet ska åtgärdas senast den 31 december 2010.
Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.
Fastighetsägaren har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut enligt ovan och har
den 12 mars 2010 inkommit med en skrivelse av vilken framgår att avsikten är att åtgärda
avloppet.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1 januari
2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 91

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1
januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-08 42 (81)

JUSTERING Sign:

§ 92

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKARSTAD X:X

Diarienummer: 05/767
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Skarstad X:X den 8 september 2005. Fastigheten ägs av
NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav på som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(enkammarbrunn) utan T-rör och med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 4 november 2008 och i denna
uppmanades ägaren att senast den 1 januari 2010 inkomma med en ansökan om tillstånd för
ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att avloppet ska åtgärdas senast
den 31 december 2010. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd
för avloppsanläggning. Fastighetsägaren har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till
beslut men har inte inkommit med något yttrande.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1 januari
2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 92

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1
januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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JUSTERING Sign:

§ 93

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKARSTAD X:X

Diarienummer: 05/843
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Skarstad X:X den 17 oktober 2005. Fastigheten ägs av
NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn) som saknar T-rör med utsläpp direkt till dike via en kulvert. Efter
inspektionen skickades en rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 4
november 2008 och i denna uppmanades ägaren att senast den 1 januari 2010 inkomma med
en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att
avloppet ska åtgärdas senast den 31 december 2010. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit
med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Fastighetsägaren har getts möjlighet att yttra
sig över förslaget till beslut enligt ovan men har inte inkommit med något yttrande.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1 januari
2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
_________

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 93

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1
januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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JUSTERING Sign:

§ 94

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKARSTAD X:X

Diarienummer: 05/774
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Skarstad X:X den 22 september 2005. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav på som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) med T-rör och med utsläpp direkt till dike. Efter
inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 4
november 2008 och i denna uppmanades ägarna att senast den 1 januari 2010 inkomma med
en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att
avloppet ska åtgärdas senast den 31 december 2010. Fastighetsägarna inkom den 9 november
2009 med en skrivelse och begäran om uppskov, bl.a. för att man ville avvakta pågående
arbete med en detaljplan i närområdet. Skrivelsen besvarades den 5 februari 2010 med
information om förutsättningarna för att ansluta fastigheten till kommunalt avlopp m.m.
(långa avstånd). Fastighetsägarna har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för
avloppsanläggning. Fastighetsägarna har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut
men har inte inkommit med något yttrande.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter
den 1 januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.
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Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att
efter den 1 januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKARSTAD X:X

Diarienummer: 05/770
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Skarstad X:X den 19 oktober 2005. Fastigheten ägs av
NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav på som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(enkammarbrunn) utan T-rör och med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 4 november 2008 och i denna
uppmanades ägaren att senast 1 januari 2010 inkomma med en ansökan om tillstånd för ny
avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att avloppet ska åtgärdas senast 31
december 2010. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för
avloppsanläggning. Fastighetsägaren har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut
men har inte inkommit med något yttrande.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1 januari 2011 släppa
ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.
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Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1 januari 2011
släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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§ 96

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKARSTAD X:X

Diarienummer: 05/776
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Skarstad 2:15 den 22 september 2005. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav på som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn) med T-rör och med utsläpp direkt till dike. Enligt ägaren kan det finnas en
markbädd från 70-talet men dokumentation saknas. Efter inspektionen skickades en rapport
till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka krav som
gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades även om att
en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga
åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har inte visat på någon dokumentation eller annat som
skulle kunna styrka förekomsten av en markbädd. En påminnelse skickades den 4 november
2008 och i denna uppmanades ägaren att senast den 1 januari 2010 inkomma med en ansökan
om tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att avloppet ska
åtgärdas senast den 31 december 2010. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan
om tillstånd för avloppsanläggning. Fastighetsägaren har getts möjlighet att yttra sig över
förslaget till beslut enligt ovan men har inte inkommit med något yttrande.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1 januari
2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

forts.
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Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 1
januari 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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§ 97

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKARSTAD X:X

Diarienummer: 05/816
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Skarstad X:X den 5 oktober 2005. Fastigheten ägs av
NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav på som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) med T-rör och med utsläpp direkt till dike. Enligt
ägarna ska en infiltrationsledning ha lagts på 90-talet av föregående ägare men dokumentation
saknas. Efter inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av
avloppets standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda
avloppet. Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att
ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna
uppmanades även att visa att det finns en infiltration men så har inte skett. En påminnelse
skickades den 4 november 2008 och i denna uppmanades ägarna att senast den 1 januari 2010
inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs
även krav på att avloppet ska åtgärdas senast den 31 december 2010. Fastighetsägarna har
ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Fastighetsägarna har
getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut enligt ovan och har den 15 mars 2010
inkommit med ett yttrande. Av detta framgår att fastighetsägaren avser att åtgärda sitt avlopp
men vill ha ytterligare ett år på sig, d.v.s. till 31 december 2010. Som skäl anges bl.a. att han
inte fått den inspektionsrapport som skickades ut 2005 p.g.a. trassel med postleveranser till
sin adress. Därmed har han inte haft samma tid på sig för att bl.a. avsätta pengar för arbetet
vilket anges som ytterligare ett skäl för att vilja få mer tid för åtgärd.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2010

forts.
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Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter
den 1 januari 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att
efter den 1 januari 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

________
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§ 98

ANSÖKAN OM BYGGLOV GÄLLANDE ÄNDRAD TAKPLÅTSKULÖR PÅ
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN GAMLESTAN X:X

Diarienummer: 10/0393
Ankomstdatum: 2010-03-16
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändring av takplåtskulör på enbostadshus och garage.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 2008-12-18.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 20 augusti 2009 § 167 en ansökan om bygglov på
fastigheten Gamlestan X:X med motiveringen att planavvikelserna var för stora.
Stadsarkitekten beviljade den 13 september 2009 bygglov för en planenlig ansökan på
fastigheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 4 februari 2010 § 29 bygglov för tillbyggnad med
ett inglasat uterum såsom en mindre avvikelse från planbestämmelserna.

Detaljplanen för området innehåller bl.a. texten:
”Tak ska ha beläggning av takpannor eller bandfalsad plåt i röd eller rödbrun färg. Fasader
ska utgöras av trä, puts eller putsliknade material och ha ljus kulör.”

Sökanden ansöker nu om att få ändra den bandtäckta slätplåten på taken från röd kulör till
matt rheinzink (naturfärgad zinkplåt).

Grannfastigheten Gamlestan X:X har beviljats bygglov för ljusgråa tak. Där ingår dock detta i
en arkitektonisk helhet med flacka tak på en vitputsad fasad. Taken på Gamlestan X:X syns
inte heller nerifrån Norra Hamngatan, till skillnad från taket på Gamlestan X:X.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden avslår ansökan med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (åtgärd som strider
mot detaljplanen).
att beslutet motiveras med att de sammanlagda avvikelserna från planbestämmelserna och
planens syfte skulle bli för stora för att kunna accepteras.
________

forts.
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Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut att nämnden skall avslå ansökan om bygglov.

Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov med mindre avvikelse.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Stensson och Fribergs yrkande mot Larssons yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Larssons yrkande.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Stensson och Fribergs yrkande om avslag
Nej-röst för bifall till Larssons yrkande om bygglov

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

Gerd Persson (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Marianne Bråten (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Jerry Jacobsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 7 4

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Stensson och Fribergs yrkande mot 4 nej-röster för Larssons yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stensson och Fribergs yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslår ansökan med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (åtgärd som strider
mot detaljplanen).

Beslutet motiveras med att de sammanlagda avvikelserna från planbestämmelserna och
planens syfte skulle bli för stora för att kunna accepteras.
________
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§ 99

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE/FÖRRÅD PÅ
FASTIGHETEN RÖRVALL X:X

Diarienummer: 09/1764
Ankomstdatum: 2009-12-18
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Rörvall
X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 6 april1970.

Enligt detaljplanen får man bygga en huvudbyggnad på högst 90 m2 och en uthusbyggnad på
maximalt 20 m2.
Ansökan gäller en uthusbyggnad på 30 m2.
På en annan fastighet i planområdet har tidigare beviljats bygglov för en uthusbyggnad på
34,4 m2.

Fastigheten är idag obebyggd. Fastighetsägaren äger även den angränsande fastigheten
Rörvall 2:54, vilken är undantagen från detaljplanens bestämmelser.
Som ägare till Rörvall X:X har sökanden medgivit placering av byggnaden 1,5 m från den
gemensamma tomtgränsen.
Grannen på andra sidan tomten, Rörvall X:X, har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Inga synpunkter har inkommit.

Sökanden har underrättats om planavvikelsen, och har begärt nämndens beslut i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre
avvikelse från detaljplan).
att beslutet motiveras med att bygglov tidigare beviljats för uthusbyggnader av motsvarande
storlek i planområdet, varför detaljplanen syften inte kan anses lida skada av det aktuella
projektet.
________

forts.
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Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut om att bevilja bygglov.

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall avslå ansökan med hänvisning till
planbestämmelserna.

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beviljar bygglov med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre
avvikelse från detaljplan).

Beslutet motiveras med att bygglov tidigare beviljats för uthusbyggnader av motsvarande
storlek i planområdet, varför detaljplanen syften inte kan anses lida skada av det aktuella
projektet.

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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BYGGLOVSANSÖKAN I EFTERHAND FÖR ÄNDRING I TIDIGARE BEVILJAT
BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHETEN
EVENSÅS X:X

Diarienummer: Bygglov 10/0439, Tillsynsärendet: 10/0171
Ankomstdatum: 2010-03-23
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för ändring i tidigare beviljat bygglov för
nybyggnad av gäststuga på fastigheten Evensås X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.
Fastigheten ligger inte inom strandskydd eller andra skyddade områden.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 2 oktober 2008 § 227 bygglov för en gäststuga på
fastigheten Evensås X:X. Ritningarna specificerade den höjdnivå på vilken byggnaden skulle
placeras. Berörda grannar hade informerats och yttrande från Evensås X:X hade inkommit
Vid utsättning av byggnaden justerades läget något för att bättre passa med befintliga
terrängförhållanden. För att klara höjdnivån borde viss sprängning genomförts samt
byggtekniskt utförts med betongplatta på mark.

När byggnaden börjat uppföras och nästan färdigställts framkom att byggnaden placerats på
en högre höjdnivå än den som angivits på ritningarna. Ett tillsynsärende initierades och vid
syn på platsen konstaterades att ingen sprängning gjorts samt att huset placerats på s.k.
plintgrund. Detta resulterade i att husets placering i höjdled blev två meter högre än den som
stod på ritningen. Bygget stoppades av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Efter kommunikation med byggherren, NN, där hon gavs möjlighet att förklara hur hon avsåg
att rätta till det uppkomna felet, har nya ritningar inkommit. Dessa visar att huset ligger kvar
på samma plats och i samma läge, samt att takets nockpunkt (högsta punkten) sänks med cirka
1,3 meter.

forts.
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Berörda grannar Evensås X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att lämna
synpunkter.
Medgivande till ändringen har inkommit från Evensås X:X samt från en av delägarna till
Evensås X:X. Negativ synpunkt angående placeringen i höjd, men att sänkningen utgör en
väsentlig förbättring har inkommit från en annan av delägarna till Evensås X:X. Synpunkt att
byggnadens tak ska vara i bergskantens nivå och att skorstenen ska vara minimal har
inkommit från den tredje delägaren till Evensås X:X.
Ägarna till Evensås X:X har från början meddelat att de inte kan ta ställning innan de fått ta
del av kopior på de ritningar som de godkände från början. De har delgivits kopior på alla
ritningar i projektet. De har också underrättats om att de inte skickade in ritningar med
godkännande-underskrifter i samband med det ursprungliga bygglovet, och att några sådana
kopior därför inte kan översändas. I senare yttranden meddelas att man accepterar den
föreslagna säkningen av husets taknivå.

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 ingen yta tillkommit sedan ursprungligt
bygglov bedöms att uttag av tilläggsavgift inte är tillämplig i ärendet.

Fråga om byggnadsavgift prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar, enligt 8 kap. 12 § plan- och bygglagen, bygglov för ändring av tidigare
beviljat bygglov, i form av ändrad placering i läge samt ändring av tak.
att beslutet motiveras med att ändringarnas påverkan på omgivningen inte kan anses utgöra en
betydande olägenhet.

att en byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen ska tas ut. Avgiften bestäms till
YYYY kr (Z x bygglovavgiften).
Avgiften YYYY kr ska betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta beslut vunnit
laga kraft.
________

forts.
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Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Inge Löfgren (MP) och Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden skall
bevilja bygglov i efterhand samt att byggnadsavgiften skall vara 4 x bygglovavgiften.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beviljar, enligt 8 kap. 12 § plan- och bygglagen, lov för ändring av tidigare
beviljat bygglov, i form av ändrad placering i läge samt ändring av tak.
Beslutet motiveras med att ändringarnas påverkan på omgivningen inte kan anses
utgöra en betydande olägenhet.

2 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften
bestäms till 14 100 kr (4 x bygglovavgiften).
Avgiften 14.100 kr skall betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom två
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

________
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FRÅN LÄNSRÄTTEN ÅTERFÖRVISAT ÄRENDE –
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PÅBYGGNAD AV DEL AV FLERBOSTADSHUS
PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 09/1420
Ankomstdatum: 2007-11-22 (datum för överklagat ärende)

2009-11-17 (datum för registrering av nytt ärende)
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för påbyggnad av del av flerbostadshus på fastigheten
Skaftö-Backa X:X i Grundsund.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 12 oktober1987.
Åtgärden är planenlig.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 13 december 2007 § 310 ansökan om bygglov med
hänvisning till 3 kap. 10 § plan- och bygglagen [PBL]. Under ärendets handläggning hade
ägarna till grannfastigheten Skaftö-Backa X:X lämnat yttrande att man motsatte sig
byggprojektet.

Beslutet överklagades av den sökande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som i beslut
2009-03-16 konstaterar att ansökan är planenlig, men avslår överklagandet då man delar
nämnden bedömning med avseende på 3 kap. 10 § PBL.

Länsstyrelsens beslut överklagades av sökanden till Länsrätten som i dom den 4 november
2009 upphäver de överklagade besluten och visar målet åter till miljö- och byggnadsnämnden
för prövning av frågan om den planerade tillbyggnaden medför betydande olägenheter enligt
3 kap 2 § PBL. Länsrätten konstaterar att ansökan är planenlig, samt bedömer att varken
byggnaden eller omgivningen tar skada av det föreslagna byggprojektet enligt 3 kap. 10 §
PBL.

Ägarna till grannfastigheten Skaftö-Backa X:X, NN och NN, samt enskilda ledamöter i miljö-
och byggnadsnämnden, sökte prövningstillstånd för överklagande hos Kammarrätten. Miljö-
och byggnadsnämnden beslutade den 10 december 2009 § 239 att inte ställa sig bakom något
överklagande. Kammarrätten beslutade den 29 januari 2010 att avvisa överklagandet från
nämndledamöterna samt att i övrigt inte lämna prövningstillstånd. Rättens beslut har inte
överklagats, vilket innebär att Länsrättens dom vunnit laga kraft.

forts.
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Lagakraftvunna beslut av överprövande myndigheter visar att ansökan är planenlig samt att
den inte strider mot de krav som ställs på ändringar enligt 3 kap. 10 § PBL.
Den prövning som kvarstår är gentemot 3 kap. 2 § PBL, avseende betydande olägenheter för
omgivningen.

Då saken ska tas upp på nytt i miljö- och byggnadsnämnden har det givits ett nytt
diarienummer och ett nytt grannehörande har genomförts.
Berörda grannar Skaftö-Backa X:X, X:X samt tre lägenhetsinnehavare på XX har givits
tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivande har inkommit från två lägenhetsinnehavare på
XX, och ett negativt yttrande har inkommit från ägarna till Skaftö-Backa X:X. Makarna NN
hävdar i sitt yttrande till att ansökan skulle strida mot 3 kap. 10 § PBL, samt att förlusten av
kvällssol innebär att deras fastighet blir väsentligt mindre solbelyst och därigenom få ett lägre
värde.

Plan- och bygglagen 3 kap. 2 § lyder:
”Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte
inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande
olägenheter för omgivningen. Inverkan på grundvattnet som kan vara skadlig för
omgivningen skall begränsas. I fråga om byggnader som skall placeras under markytan skall
dessutom i skälig omfattning beaktas att användningen av marken över byggnaderna inte
försvåras.”
Enligt lagtexten ska alltså olägenheten vara betydande för att motivera ett avslag på denna
grund.

Sökanden har i en inlaga under överklagandeprocessen exemplifierat den påbyggnad som
planeras på följande sätt:
Storleken på påbyggnaden, sedd från byggnaden på fastigheten Skaftö-Backa X:X, motsvarar
storleken på ett föremål med längden 19,5 cm och höjden 3,5 cm vilket hålls på 70 cm
avstånd från betraktarens öga.
Att notera är också att den lilla yta som på detta vis skyms enbart består av himlen, och inte
av någon värdefull utsikt.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov i enlighet med ansökan, och med hänvisning till att denna
uppfyller kraven i 8 kap. 11 § plan- och bygglagen.
att beslutet motiveras med att åtgärden och byggnaden på vilken den utförs är planenlig, att
åtgärden är med avseende på byggnaden och omgivningen god arkitektur (PBL 3:10), och att
åtgärden kan inte anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen (PBL 3:2).
________

forts.
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Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP), Torbjörn Stensson (S), Hans Nordlund (M) och Yngve Larsson
(FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att bevilja bygglov.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beviljar bygglov i enlighet med ansökan, och med hänvisning till att denna
uppfyller kraven i 8 kap. 11 § plan- och bygglagen.

Beslutet motiveras med att åtgärden och byggnaden på vilken den utförs är planenlig, att
åtgärden är med avseende på byggnaden och omgivningen god arkitektur (PBL 3:10), och att
åtgärden kan inte anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen (PBL 3:2).

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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AV LÄNSSTYRELSEN ÅTERFÖRVISAD FÖR NY PRÖVNING ANSÖKAN OM
BYGGLOV FÖR MURAR FÖR MARKTERRASSERING PÅ FASTIGHETEN
SKAFTÖ-BERG X:X

Diarienummer: 08/0748
Ankomstdatum: 2008-04-16
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser av länsstyrelsen återförvisad för ny prövning ansökan om bygglov för murar för
markterrassering på fastigheten Skaftö-Berg X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 19 oktober
2000.

Terrasseringsmurarna är några decimeter höga och har funktionen att jämna ut jordlagret på
en starkt kuperat tomt.
Marken på vilken de byggts är i detaljplanen markerad som prickad mark, d.v.s. mark som
inte får bebyggas.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 15 mars 2007 § 78 bygglov för
terrasseringsmurarna. De ansågs då inte beröra grannarna, då lov för markyta i det aktuella
läget tidigare beviljats, varför dessa inte hördes i ärendet. Flera grannar överklagade
nämndens beslut till länsstyrelsen, och länsstyrelsen beslutade den 16 april 2008 att upphäva
bygglovet p.g.a. handläggningsfel och återvisa det till miljö- och byggnadsnämnden för ny
handläggning.
Länsstyrelsen menar att på prickad mark får inte ens terrasseringsmurar uppföras utan att detta
uppmärksammas som en avvikelse från planbestämmelserna, och vid planavvikelser ska
grannar höras i ärendet.

Berörda grannar Skaftö-Berg X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att lämna synpunkter. De
har inkommit med en gemensam skrivelse där de motsätter sig att bygglov lämnas.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre
avvikelse från detaljplan).
att beslutet motiveras med att markterrasseringens påverkan på omgivningen inte kan anses
utgöra en betydande olägenhet, och motverkar inte detaljplanens syften.
________

forts.
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Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beviljar bygglov med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre
avvikelse från detaljplan).

Beslutet motiveras med att markterrasseringens påverkan på omgivningen inte kan anses
utgöra en betydande olägenhet, och motverkar inte detaljplanens syften.
________
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BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD SAMT PÅBYGGNAD MED
TAKKUPA PÅ FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 2009/1558
Ankomstdatum: 2009-11-30
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovsansökan för tillbyggnad och påbyggnad med takkupa på enbostadshus.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 9 september
1932.
Byggnadsåtgärden innebär två avvikelser mot gällande detaljplan. Byggnationen strider mot
gällande detaljplan då maximalt tillåten byggandsarea överskrides med 17 kvadratmeter,
vilket motsvarar ett avsteg från planen om 16 procent. Vidare placeras tillbyggnaden närmare
tomtgräns än 4.5 meter.

Berörda grannar på fastigheterna Södra Hamnen X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits
tillfälle att yttra sig.
Berörda grannar på Södra Hamnen X:X, X:X och X:X har lämnat medgivande till förslaget.
Berörda grannar på fastigheten Södra Hamnen X:X har framfört synpunkter på att
tillbyggnaden tar bort rymdkänsla och ljus från deras fastighet men att de inte motsätter sig
föreslagen takkupa.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden avslår ansökan för tillbyggnad med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen

(åtgärd som strider mot detaljplanen) samt 3 kap. 2 § plan- och bygglagen (åtgärd som
utgör betydande olägenhet för berörd sakägare)

att nämnden beviljar bygglov för påbyggnad av takkupa.
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut att bevilja bygglov för påbyggad av takkupa och att avslå ansökan om tillbyggnad.

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Stensson och Fribergs yrkande yrkande mot Löfgrens yrkande.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden avslår ansökan för tillbyggnad med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen
(åtgärd som strider mot detaljplanen) samt 3 kap. 2 § plan- och bygglagen (åtgärd som
utgör betydande olägenhet för berörd sakägare)

2 Nämnden beviljar bygglov för påbyggnad av takkupa.

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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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN BRÄCKE X:X

Diarienummer: 07/1029
Ankomstdatum: 2007-09-21
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Bräcke X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Vid eventuell byggnation skulle den
komma att ingå i en angränsande samlad bebyggelse.
Fastigheterna Bräcke X:X, X:X och X:X avstyckades den 3 mars1967.

I kommunens översiktsplan som antogs 2006 är området primärt betecknat med R9:
”Skyddszon för Brofjordens industriområde. Område runt Brofjordens industriområde där det
föreligger risk för störningar från befintliga och framtida anläggningar. Pågående
markanvändning kan tillsvidare fortsätta. Ingen ny bostadsbebyggelse eller andra
anläggningar som förhindrar industrins lämpliga utveckling medges.”
Området är sekundärt beläget i gränszonen mellan beteckningarna R13 och R19, där R13
innebär:
”Område särskilt värdefullt för rekreation. Område som är av värde för närrekreation i
anslutning till kommunens tätorter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i
detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna (inom strandskydd). Delar av områdena
kan vara av riksintresse för rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till
områdenas funktion som friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I
områden med strandskydd krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid förändringar.”
Beteckning R19 innebär:
”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.”

Tillfartsväg från väg 843 till Bräcke X:X föreslås via odlingsvägar från nordväst. Samma väg
kan användas för Bräcke X:X och X:X.

forts.
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Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det bör finnas förutsättningar att göra en
avloppsanläggning inom fastigheten alternativt att den kan placeras utanför. För en
anläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas möjlighet att avleda renat avloppsvatten
till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över annans fastighet). Hänsyn måste tas till
eventuella befintliga närliggande samt planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). För WC med
annan lösning än sluten tank får sökanden i samråd med miljöenheten utreda vilka möjligheter
som finns. En ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på normal skyddsnivå för
miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp.
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och
byggnadsnämnden innan bygglovansökan prövas.

Berörda grannar Bräcke X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att lämna synpunkter på
ärendet. Medgivande har inkommit från Bräcke X:X och X:X, i övrigt har inga yttranden
inlämnats.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 4 november 2007,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen konstaterar att markeringen R9 i översiktsplanen förhindrar nytillkommande
byggnation för bostadsändamål i området.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som svar på ansökan om
förhandsbesked bör förklara att den sökta åtgärden inte kan tillåtas.

Sökandena har av miljö- och byggnadsnämnden begärt beslut i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den sökta åtgärden inte

kan tillåtas utan att prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av
bebyggelsemiljöns utformning sker genom detaljplanläggning i enlighet med 5 kap. 1 §
PBL.

att beslutet motiveras med de risker för störningar från Brofjordens befintliga och framtida
industrianläggningar som kan förekomma, samt de motstående intressen till boende-
exploatering som utgörs av industriverksamheten och områdets värde för friluftsliv och
rekreation.

________

Yrkande
Inge Löfgren (MP), Yngve Larsson (FP), Torbjörn Stensson (S) och Christer Hammarqvist
(C) yrkar att nämnden skall lämna positivt förhandsbesked.

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

forts.
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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 Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats.
_________
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§ 105

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
OCH GARAGE PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN
SLÄTTNA X:X

Diarienummer: 09/1389
Ankomstdatum: 2009-11-12
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på,
samt avstyckning av tomt från, fastigheten Slättna X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området 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.”

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på samma plats och med
samma sökande inkom den 5 december 2007. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10
april 2008 § 96 att som förhandsbesked förklara att den sökta åtgärden inte kan tillåtas utan att
lämpligheten i lokaliseringen av fastigheten enligt 2 kap. plan- och bygglagen kan påvisas
genom utredningar av bl.a. områdets VA-frågor, infrastrukturfrågor samt omgivnings- och
planeringspåverkan av föreslagen byggnation. Beslutet motiverades med hänvisning till
anvisningarna i översiktsplanen.
Sökandena överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som i beslut den 29
juli 2009 avslog överklagandet, och detta beslut har vunnit laga kraft. Länsstyrelsen
meddelade också den 29 juli 2009 i beslut att man, efter anmälan från sökandena, inte fann
anledning att rikta kritik mot kommunen för handläggning av ärendet.
Den tidigare ansökan får, genom att sökandena inlämnat en ny ansökan, anses vara
överspelad.

I ansökan anges att man avser att borra brunn samt anlägga ett minireningsverk.

forts.
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Miljöenheten har lämnat följande yttrande:
NN och NN har sökt förhandsbesked angående förutsättningarna för att bygga ett
enbostadshus på del av fastigheten Slättna X:X. För avlopp har man föreslagit
minireningsverk. Idag finns olika tekniska lösningar för avlopp där vissa kräver mark
(infiltration o dyl) för att kunna anläggas medan andra kan placeras i t.ex. källarutrymme eller
i en separat byggnad (typ minireningsverk). Om ett minireningsverk ska installeras krävs att
detta följs av någon form av efterföljande behandling (polering). Detta kan utformas som en
markbaserad lösning eller utgöras av någon typ av slutet system (på burk). En anläggning där
avloppsvattnet inte infiltreras i mark kräver någon form av lämplig recipient till vilket det
renade avloppsvattnet kan ledas, t.ex. dike, bäck eller motsvarande. Miljöenheten kan
konstatera att det i detta fall inte är helt givet hur renat avloppsvatten kan avledas. För att
tillstyrka positivt förhandsbesked krävs därför att sökanden kan visa hur avloppsvattnet från
ett minireningsverk med polering eller liknande kan avledas på ett godtagbart sätt. Vid
anläggande av avlopp ska hänsyn också tas till befintliga närliggande samt planerade
vattenbrunnar (hälsoskydd). En ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på normal
skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp.
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och byggnads-
nämnden innan bygglovansökan prövas. Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning
kommer dock inte att prövas förrän sökanden har visat att renat avloppsvatten kan avledas och
omhändertas på ett godtagbart sätt.

Berörda grannar Slättna X:X, X:X, X:X och X:X, samt vägföreningen, har givits tillfälle att
lämna synpunkter. Medgivande har inkommit från Slättna X:X, och i övrigt har inga
yttranden inkommit.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2009-11-26, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen besökte platsen.
Gruppen menar att största hindret för byggnation i området är möjligheten att anordna
fungerande avlopp. Ett framtida bygglov på den avsedda platsen måste föregås av ett tillstånd
för enskild avloppsanläggning.
Samrådsgruppen överlämnar, utan eget ställningstagande, till miljö- och byggnadsnämnden
att avgöra frågan om förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL.
________
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Yrkande

Inge Löfgren (MP), Yngve Larsson (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall
lämna positivt förhandsbesked.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Löfgren m.fl. 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 Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats.
_________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED AVSEENDE BYGGLOV FÖR INREDANDE
AV YTTERLIGARE LÄGENHETER PÅ VINDSVÅNING, SAMT AVSTEG FRÅN
HISSKRAV, PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

Diarienummer: 09/1470
Ankomstdatum: 2009-11-24
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked avseende bygglov för inredande av ytterligare
lägenheter på vindsvåning, samt avsteg från hisskrav, på fastigheten Kyrkvik X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 19 april 1972.
Ansökan innehåller inredande av två lägenheter på vardera vinden av två befintliga
flerbostadshus.

Byggnadsverksförordningen 12 § tredje stycket (delar av):
”… Kravet att bostäder skall vara tillgängliga genom hiss eller annan lyftanordning gäller
inte byggnader som har färre än tre våningsplan. … / … Vind där det finns en bostad eller
huvuddelen av en bostad skall därvid räknas som våningsplan.”
Detta innebär att grundkravet är att bostäder på en vindsvåning över två eller fler andra
våningsplan ska vara tillgängliga med hiss.

Byggnadsverksförordningen 14 §:
”När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt skall kraven i 3-8 och 10-13 §§
uppfyllas när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen. Detsamma gäller kravet på
hushållning med avfall i 2 § första stycket 9 lagen om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk, m. m.
Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket skall hänsyn tas till ändringens omfattning
och byggnadens förutsättningar.”
Andra stycket innebär att man kan göra en rimlighetsbedömning av hisskravet i förhållande
till omfattningen av ändringen och till byggnadens tekniska och arkitektoniska
förutsättningar.

forts.
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Byggnadsverksförordningen 15 §:
”Om en annan ändring av en byggnad än tillbyggnad medför en avsevärd förlängning av
byggnadens brukstid eller en väsentligt ändrad användning av byggnaden eller del av denna,
skall kraven i 3-8 och 10-14 §§ uppfyllas även beträffande de delar av byggnaden som, utan
att omfattas av ändringen, indirekt berörs av denna. Vid sådana ändringar skall 12 §
tillämpas i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens
omfattning och byggnadens standard.”
Här framställs krav att hela byggnaden skall uppgraderas i tillgänglighetshänseende vid en
ombyggnad. Även detta krav kan dock underkastas en rimlighetsbedömning.

De båda byggnader som ansökan gäller har, enligt bygglovritningar från den 22 december
1945, vindslägenheter på båda gavelsidorna. Byggnaderna har vardera två trapphus.
Ansökan gäller nu att inreda två lägenheter till på vardera vinden, d.v.s. fyra lägenheter totalt.

Om krav på hiss till vindarna ställs, innebär detta sannolikt att två nya trapphus med hissar får
byggas utanför den befintliga huskroppen på vardera huset för att klara alla nya och befintliga
lägenheter, samt att trapphusen får byggas om helt. Alternativet är att ta lägenhetsyta från
befintliga bostäder.

Räddningstjänsten har i yttrande meddelat att man inte har något att erinra mot projektet som
sådant, samt påpekat de punkter i Boverkets Byggregler kap. 5 som ska uppfyllas.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 11 februari 2010,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att byggnadernas planlösningar försvårar installation av hiss på ett
praktiskt och ekonomiskt försvarbart sätt. Det enda genomförbara alternativet vid
hissinstallation torde vara att förlägga hiss i lägenhetsyta i befintliga bostäder då trapphusen är
för smala för även s.k. smalhissar, och trapphustorn utanför byggnadskroppen inte kan
förbindas med våningsplanen utan att antingen ta i anspråk mer lägenhetsyta eller
genomgripande bygga om trapphusen.
Samrådsgruppen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att som förhandsbesked,
enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen, meddela sökanden att anordnande av lägenheter på
vinden kan göras utan uppfyllande av tillgänglighetskraven enligt 12, 14 och 15 §§
byggnadsverksförordningen.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden skall besluta att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den
sökta åtgärden kan tillåtas utan uppfyllande av tillgänglighetskraven enligt 12, 14 och 15 §§
byggnadsverksförordningen.
att beslutet motiveras med att uppfyllande av kraven skulle leda till orimligt stora ingrepp i
befintlig byggnad och orimligt höga kostnader.
________
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Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den sökta
åtgärden kan tillåtas utan uppfyllande av tillgänglighetskraven enligt 12, 14 och 15 §§
byggnadsverksförordningen.

Beslutet motiveras med att uppfyllande av kraven skulle leda till orimligt stora ingrepp i
befintlig byggnad och orimligt höga kostnader.
________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN SKAFTÖ-BERG X:X

Diarienummer: 09/1123
Ankomstdatum: 2009-09-14
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt avstyckning
av tomt från fastigheten Skaftö-Berg X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd för bostadsändamål.
Ärendet startade som en ansökan om förhandsbesked gällande fritidshus.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R1:
”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för
förtätning. Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter,
service, begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller
tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som t.ex.
familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får
genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.”

Befintlig fastighet har egen borrad brunn, samt är inkopplad på kommunalt avloppsnät.
Befintlig tillfartsväg samt utfart till Stockeviksvägen (väg 796) skall användas.
Motivet till ansökan är att fastigheten har två delägare med familjer.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 22 oktober 2009,
vilket resulterade i följande yttrande:
Den aktuella fastigheten kan anses vara en redan ianspråktagen tomt för bostadsändamål. Den
nya tomten blir på tre sidor omgärdad med bostadstomter. För att översiktsplanens intention
om helårsbostäder skall följas, bör dock sökanden ändra ansökan till att gälla ett
enbostadshus.
Remiss skall skickas till LEVA för fråga om avloppsnätets kapacitet, och grannehörande skall
genomföras.

Det detaljplanearbete som utförs för området norr om Stockeviksvägen, skulle enbart
försvåras av om det utsträcktes till området söder om vägen. Det förefaller därför inte finnas
anledning att kräva detaljplanläggning för den aktuella åtgärden.

forts.
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Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden, under förutsättning att
byggnadstypen ändras till helårshus samt att inga hindrande omständigheter framkommer
under remisstiden, som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta
åtgärden kan tillåtas.

Sökanden har därefter ändrat ansökan till att gälla ett hus med helårsboendestandard.

Berörda grannar Skaftö-Berg X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att lämna synpunkter.
Medgivande har inkommit från Skaftö-Berg X:X. Yttrande med synpunkter på bl.a.
tillfartsväg inkom från Skaftö-Berg X:X, men ett senare yttrande meddelar att man inte har
några synpunkter på ansökan.
Kommunens energi- och VA-bolag LEVA har som svar på remiss meddelat att anslutning till
allmänt avloppsnät är möjligt att genomföra.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklara
att den sökta åtgärden kan tillåtas.
att beslutet motiveras med att översiktsplanen intentioner inte förfelas genom åtgärden, samt
att den berörda tomtplatsen redan kan anses vara ianspråktagen för bostadsändamål.
________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar miljö- och
byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.
Beslutet motiveras med att översiktsplanen intentioner inte förfelas genom åtgärden,
samt att den berörda tomtplatsen redan kan anses vara ianspråktagen för
bostadsändamål.

2 Förhandsbeskedet villkoras med att anslutning till allmänt avloppsnät skall ske.

3 Förhandsbeskedet villkoras med att ingreppen i naturmiljön genom sprängning,
vägbygge, ledningsdragning etc. skall minimeras.

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

5 Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats.
________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ
ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN,
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BERG X:X

Diarienummer: 09/1129
Ankomstdatum: 2009-09-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus samt
avstyckning av två tomter från fastigheten Skaftö-Berg X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd för bostadsändamål.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R1:
”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för
förtätning. Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter,
service, begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller
tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som t.ex.
familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får
genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.”

Sökandena avser att koppla in de nya fastigheterna till kommunal VA-anläggning.
Väg till fastigheten Skaftö-Berg X:X skall enligt ansökan användas som tillfart till båda de
föreslagna nya tomterna.

Byggnadsnämnden avslog den 13 december 2001 en ansökan om nybyggnad av ett
enbostadshus på den aktuella fastigheten, samt avstyckning av en tomt från denna.
Motiveringen var då hänvisning till 5 kap. 1 § plan- och bygglagen (prövning av markens
lämplighet för bebyggelse skall ske genom detaljplan för ny enstaka byggnad som förläggs
inom område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse).

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 22 oktober 2009,
vilket resulterade i följande yttrande:
Den aktuella fastigheten kan anses vara en redan ianspråktagen tomt för bostadsändamål. De
nya tomterna blir på tre sidor omgärdade med bostadstomter.
Remiss skall skickas till LEVA för fråga om avloppsnätets kapacitet, och grannehörande skall
genomföras.

forts.
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Det detaljplanearbete som utförs för området norr om Stockeviksvägen, skulle enbart
försvåras av om det utsträcktes till området söder om vägen. Det förefaller därför inte finnas
anledning att kräva detaljplanläggning för den aktuella åtgärden.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden, under förutsättning att inga
hindrande omständigheter framkommer under remisstiden, som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Berörda grannar Skaftö-Berg X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle
att lämna synpunkter.
Medgivande har inkommit från Skaftö-Berg X:X, X:X samt en av delägarna till X:X.
Yttrande med synpunkter på bl.a. tillfartsväg inkom från den andra delägaren till Skaftö-Berg
X:X, men ett senare yttrande meddelar att man inte har några synpunkter på ansökan.
Yttrande har inkommit från Skaftö-Berg X:X där man efterlyser precisering av storlek och
läge på föreslagna byggnader, samt påpekande att detaljplaneläggning skulle vara bra.
Från början inkom yttrande från Skaftö-Berg X:X i vilket framhölls att detaljplan är
nödvändig, att man motsätter sig byggnation men tillstyrker avstyckningar av tomter, samt att
trafiksituationen på Stockeviksvägen är mycket ansträngd. Senare har inkommit yttrande i
vilket man accepterar indelning i tomter, men att man inte vill ha byggnation på tomten
närmast den egna fastigheten.
Sökanden har med bl.a. med hänvisningar till samrådsgruppens yttrande bemött grannarnas
synpunkter, samt påpekat att byggnadernas utformning preciseras i bygglovskedet. Man anser
att trafiksituationen bör lösas i samband med planering av område norr om Stockeviksvägen.

Kommunens energi- och VA-bolag LEVA har som svar på remiss meddelat att anslutning till
allmänt avloppsnät är möjligt att genomföra.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklara
att den sökta åtgärden kan tillåtas.
Beslutet motiveras med att översiktsplanen intentioner inte förfelas genom åtgärden, samt att
den berörda tomtplatsen redan kan anses vara ianspråktagen för bostadsändamål.
________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar miljö- och
byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.
Beslutet motiveras med att översiktsplanen intentioner inte förfelas genom åtgärden,
samt att den berörda tomtplatsen redan kan anses vara ianspråktagen för
bostadsändamål.

2 Förhandsbeskedet villkoras med att anslutning till allmänt avloppsnät skall ske.

3 Förhandsbeskedet villkoras med att ingreppen i naturmiljön genom sprängning,
vägbygge, ledningsdragning etc. skall minimeras.

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

5 Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats.
________


