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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Justeringsdatum: 2010-05-11

Anslagsdatum: 2010-05-11 Anslagets nedtagande: 2010-06-02

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

Sammanträdestid: 2010-05-06 kl 09.15 – 15.30
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)
Lena M Hermansson (S) t.o.m kl. 12.00 § 119
Inge Löfgren (MP)

Tjänstemän:

Se sidan 2

Gerd Persson (M) för John Berntsson (M)
Jerry Jacobsson (S) för Lena M Hermansson,
fr.o.m § 120

Icke tjänstgörande ersättare:
Jerry Jacobsson (S) t.o.m § 119
Anneli Strand (S)
Philip Nordqvist (S)

Frånvarande
Lena M Hermansson (S) fr.o.m. § 120,
kl 12.00

Paragrafer: 109 - 130

Sekreterare: ………………………………………………..
Gunvor Olsson,

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

Justerare:
………………………………………………..
Göran Emanuelsson
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forts.

Tjänstemän

Gunvor Olsson, bygglovhandläggare/nämndsekreterare
Johan Bengtsson, förvaltningschef
Berit Palmén, miljöinspektör, § 114
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 116, 117 samt §§ 120 - 130
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandläggare, §§ 116, 117 samt §§ 120 - 130
Josefine Kaldo, plan- och mätenhetschef
Ylwa Larsson, planenheten §§ 118, 119
Anna Modigh, planarkitekt, §§ 118, 119
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JUSTERING Sign:

§ 109

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Som ett led i nämndens tidigare beslut om att uppnå målet med att bli en papperslös nämnd,
skickas sedan i april 2010, kallelsen, föredragningslistan och protokollet digitalt till nämndens
ledamöter och ersättare via kommunens hemsida och den nämndspecifika sidan.
Diskuterades fördelarna respektive de nackdelar som har uppkommit i samband med det nya
sättet att distribuera handlingarna.
En utvärdering kommer att göras inför augustimötet.

Punkten 3.5 - Miljöchefen informerar utgår.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 110

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

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

Bilaga: Sammanställning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 111

FÖRSLAG TILL BUDGET 2011

Diarienummer: MBN 10-50-042

Ärendebeskrivning:
Förvaltningschefen presenterar förslag till nämndens budgetram och äskanden för 2011.

Bilaga: Budget 2011
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner föreslagen budgetram och äskande för 2011.
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JUSTERING Sign:

§ 112

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

- 4 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 2 beslut rörande livsmedelshantering
- 45 beslut rörande renhållning
- 2 beslut rörande bergvärmepumpar

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 113

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER
SAMT STOPPADE PÅGÅENDE BYGGVERKSAMHET

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

- 32 beviljade bygglov
- 19 beslut om kontrollplan
- 2 beslut om stoppande av olovlig och pågående byggverksamhet

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 114

LÄNSSTYRELSENS REMISS –
RAMBO AB, FÖRSLAG TILL KONTROLLPROGRAM FÖR SIVIKS
AVFALLSANLÄGGNING

Diarienummer: 10/0403 Länsstyrelsens diarienummer: 555-4445-2010

Ärendebeskrivning
Rambo AB har inkommit med ett förslag till nytt kontrollprogram för Siviks
avfallsanläggning. Av förslaget framgår bland annat att kontrollprogrammet kompletteras
med nya provtagningspunkter för grundvatten kring deponin samt flödesmätning.
Kompletteringar har också gjorts för att uppfylla kraven i föreskrifter om deponering som
nederbördsuppgifter, mätning av sättningar m.m.

Bilaga: Miljöenhetens tjänsteskrivelse den 22 april 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden saknar, som underlag till föreliggande förslag till kontrollprogram,
sammanställning och redovisning av hittills genomförda undersökningar enligt nu gällande
kontrollprogram. Av det material som nämnden har haft tillgång till bedömer nämnden att
föroreningshalterna i såväl lakvatten som grundvatten mestadels har varit låga, dock varierar
vissa ämnen med årstid och/eller vattenföring. Lakvattnet bör därför analyseras med avseende
på tungmetaller och fenol minst två gånger per år. Grundvattenrören i jord blir vid torka
torrlagda. Utebliven provtagning bör då ersättas med prov nästkommande kvartal.
Nämnden ser med tillfredställelse på att kontinuerlig flödesmätning av lakvattnet kommer att
införas.
Sammanställning och utvärdering av analysresultaten minst var 5:e år bör införas som ett krav
i kontrollprogrammet. Sammanställningen och utvärderingen bör tillställas miljö- och
byggnadsnämnden för kännedom.
_______

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Tilläggsyrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar som tilläggsyrkande att flödesmätaren kompletteras med
kontinuerlig konduktivitetsmätning.

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

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande. Han finner att nämnden beslutar
att inte anta tilläggsyrkandet.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 114

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Löfgrens tilläggsyrkande.
Nej-röst för att inte anta tilläggsyrkandet.

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

Lena M Hermansson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 7 4

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Löfgrens yrkande mot 4 nej-röster, beslutar miljö- och byggnadsnämnden
i enlighet med Inge Löfgrens tilläggsyrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden saknar, som underlag till föreliggande förslag till kontrollprogram,
sammanställning och redovisning av hittills genomförda undersökningar enligt nu
gällande kontrollprogram. Av det material som nämnden har haft tillgång till bedömer
nämnden att föroreningshalterna i såväl lakvatten som grundvatten mestadels har varit
låga, dock varierar vissa ämnen med årstid och/eller vattenföring. Lakvattnet bör
därför analyseras med avseende på tungmetaller och fenol minst två gånger per år.
Grundvattenrören i jord blir vid torka torrlagda. Utebliven provtagning bör då ersättas
med prov nästkommande kvartal.
Nämnden ser med tillfredställelse på att kontinuerlig flödesmätning av lakvattnet
kommer att införas.

2 Nämnden anser att sammanställning och utvärdering av analysresultaten minst var 5:e
år bör införas som ett krav i kontrollprogrammet. Sammanställningen och
utvärderingen bör tillställas miljö- och byggnadsnämnden för kännedom.

3 Nämnden anser att flödesmätaren bör kompletteras med kontinuerlig
konduktivitetsmätning.

________
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JUSTERING Sign:

§ 115

FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR

Aktuell information från förvaltningen föredrages.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 116

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM VITESFÖRELÄGGANDE OM
BORTTAGANDE AV BYGGNAD PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X

Diarienummer: 05/B436
Fastighetsadress: XX
Ägare/Klagande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 30 mars 2010 att bifalla överklagandet från NN och NN.
Miljö- och byggnadsnämndens beslutade den 20 augusti 2009 § 161, att förelägga ägarna till
fastigheten Vägeröd X:X, NN och NN att senat den 31 december 2009 ha borttagit och
undanröjt den gästhusbyggnad på fastigheten Vägeröd X:X, vilken saknar bygglov.
Föreläggandet förenades med ett löpande vite av 50.000 kr för varje påbörjad kalendermånad
efter det datum då byggnaden enligt föreläggandet skall vara borttagen.

NN och NN överklagade beslutet till länsstyrelsen.
Av det överklagade beslutet framgår att en nämndledamot väckte frågan om föreläggande
med hänvisning till sin initiativrätt, att vid nämndens sammanträde och vid samma
sammanträde fattade också nämnden det överklagade beslutet. NNs underrättades inte först
om att nämnden övervägde att förelägga dem att ta bort gästhuset.
Kommuniceringsskyldigheten vid myndighetsutövning är en grundläggande rättssäkerhets-
garanti, inte minst när det är fråga om en så ingripande åtgärd som ett föreläggande att vid
vite ta bort en redan uppförd byggnad.

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återlämnar ärendet till nämnden för ny
handläggning.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 117

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
UPPHÄVER ÖVERKLAGAT BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS PÅ
FASTIGHETEN KYRKEBY X:X

Diarienummer: 03/0209
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2008 § 154 att bevilja strandsskydds-
dispens för uppförd förrådsbyggnad/lusthus på fastigheten Kyrkeby X:X.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 26 mars 2010 upphäver den
beviljade strandskyddsdispensen.

Beslutet har överklagats till Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-06 13 (38)

JUSTERING Sign:

§ 118

DETALJPLAN FÖR VANDRARHEM INOM OMRÅDET LYCKANS SLIP, DEL AV
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:170 M.FL. FISKEBÄCKSKIL, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 08/58/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan har varit utställt under tiden 15 mars – 12 april 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. Inkomna synpunkter föranleder inga justeringar av detaljplanen.

Beslutsunderlag
Utställningsutlåtande
Plankarta

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden godkänner detaljplan för vandrarhem inom området för Lyckans slip, del av
Skaftö-Fiskebäck 1:170 m.fl. och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande
enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner detaljplan för vandrarhem inom området för Lyckans slip, del av Skaftö-
Fiskebäck 1:170 m.fl. och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande enligt
5 kap 29 § plan- och bygglagen.
________
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JUSTERING Sign:

§ 119

PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR BANSVIKSBROTTET, DEL AV
KRONBERGET 1:82 M. FL. LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 10/40/214

Ärendebeskrivning
Planprogrammets syfte är att redovisa förutsättningar och utgångspunkter samt pröva den
aktuella platsens lämplighet att bebygga med bostäder mm. Stenbrottet används idag främst
som yta för parkering.

Beslutsunderlag
Planprogram

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att skicka ut planprogram för Bansviksbrottet, del av Kronberget 1:82
m.fl. på samråd enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.
________

Yrkande
Ordföranden Yngve Larsson (FP) 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 skicka ut planprogram för Bansviksbrottet, del av Kronberget 1:82 m.fl.
på samråd enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.
________
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JUSTERING Sign:

§ 120

TILLSYNSÄRENDE – ÄNDRAD ANVÄNDNING AV VÅRDLOKALER TILL
KONTOR FÖR EXTERN ANVÄNDNING UTAN ATT BYGGLOV SÖKTS PÅ
FASTIGHETEN TUNTORP X:X

Diarienummer: Tillsynsärende: 10/0487 (Diarienr bygglov i efterhand 10/0520)
Ankomstdatum: 2010-04-09
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
På fastigheten Tuntorp X:X har utförts byggnadsarbeten, vilket har ändrat användningssättet i
del av vårdbyggnad till kontorslokaler för extern uthyrning, utan att bygglov sökts.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 3 februari 1959.

Detaljplanen anger för fastigheten Tuntorp X:X:
”Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Byggnadsnämnden må
dock medgiva inredandet av lokaler för handel och hantverk, där det kan ske utan olägenhet.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 6 april kännedom om att arbete påbörjats med att
ändra lokaler på fastigheten Tuntorp X:X från vårdlokaler till kontor, och ett tillsynsärende
registrerades. Samma dag skickades ett brev med beslut enligt 10 kap. 3 § plan-
och bygglagen att bygget skulle stoppas, samt att byggherren/fastighetsägaren uppmanades att
inkomma med en ansökan om bygglov i efterhand.
Ansökan om bygglov i efterhand inkom den 9 april

På fastigheten har Göteborgs och Bohus läns landsting uppfört en vårdbyggnad, efter anmälan
i byggnadsnämnden den 11 december 1980. Byggnadsnämnden meddelade dispens enligt
35 § byggnadsstadgan (förbud mot nybyggnad) samt 110 § byggnadslagen (avvikelse från
byggnadsplan).
Vårdlokalerna har nu flyttat från fastigheten, och även flyttning av folktandvården är aktuell.

De lokaler som fastighetsägaren vill ändra till kontor är bottenvåningen på den sydöstra
flygeln samt hela det övre planet på samma flygel.
De lokaler där byggnation utförts är på bottenvåningen.
Parkeringssituationen i området är inte utredd. Det förutsätts att fastighetsägaren anordnar
parkering för sina hyresgäster och deras besökare på egen tomtmark.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 120

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.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § skall även en tilläggsavgift tas ut om utan lov utförs
nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning eller rivning. Tilläggsavgiften är på 500 kr per m2

bruttoarea som berörts av åtgärden, med avdrag av 10 m2 vid uträkning av avgiftsgrundande
area. Tilläggsavgiften kan sättas till ett lägre belopp eller helt efterges om föreläggande om
rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) har meddelats eller om det annars
finns särskilda skäl. Om rättelse skett innan frågan om påföljd eller ingripande tagits upp skall
inte tilläggsavgift tas ut.

Fråga om byggnadsavgift prövas av byggnadsnämnden. Fråga om tilläggsavgift prövas av
allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden bestämmer en byggnadsavgift på X gånger bygglovavgiften
för byggnadsdelen på entrévåningen (X gånger bygglovavgiften 7.050 kronor), samt inlämnar
begäran till förvaltningsdomstol om uttag av tilläggsavgift på 125.000 kronor (500 kronor x
[260 m2 - 10 m2]).
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) och Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar att nämnden skall besluta
byggnadsavgift till 4 gånger bygglovavgiften samt uppdra åt nämndens ordförande och
stadsarkitekten att översända talanskrivelse till förvaltningsrätten.

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

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-06 17 (38)

JUSTERING Sign:

forts. § 120

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften
bestäms till 4 gånger 7.050 kronor för byggnadsdelen på entrévåningen
(4 x bygglovavgiften).
Avgiften 28.200 kronor skall betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom
två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2 Beslutar att hos Förvaltningsrätten i Göteborg yrka på uttagande av en tilläggsavgift på
125.000 kronor (500 kronor x [260 m2 - 10 m2]) med stöd av plan- och bygglag
10 kap. §§ 7 och 8. Uppdrar åt nämndens ordförande och stadsarkitekten att översända
talanskrivelse till Förvaltningsrätten i Göteborg. Alla faktorer som kan inverka på
förvaltningsrättens beslut skall påtalas.

________
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JUSTERING Sign:

§ 121

ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I FEM ÅR FÖR TILLBYGGNAD AV
INDUSTRIBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 10/0072
Ankomstdatum: 2010-01-15
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för tillbyggnad av industribyggnad
på fastigheten Lönndal X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 2 december
1986.
Byggnaden ska användas som snickeri.

I detaljplanen är fastigheten markerad som kvartersmark för bostadsändamål.
Den nya byggnadsdelen ligger också på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”.
Kommunstyrelsen har den 31 mars 2010 § 63 beslutat att påbörja arbete för att revidera
detaljplanen, samt utöka det närbelägna industriområdet.
Med stöd av beslutet att ändra detaljplanen kan tidsbegränsat bygglov meddelas för andra
verksamheter än de vilka för närvarande är tillåtna. När detaljplanen är ändrad kan permanent
bygglov beviljas om det stämmer med de nya bestämmelserna. Någon garanti för att
detaljplaneändringen leder fram till en ändring som möjliggör ett framtida permanent bygglov
föreligger inte.

Större delen av intilliggande mark tillhör kommunen, och utvecklingsenheten har som
kommunens markägarrepresentant medgivit åtgärden. Inga andra grannar kan anses berörda
av åtgärden.

Ansökan inlämnades ursprungligen som gällande permanent bygglov. Sökanden under-
rättades om att avvikelsen från planbestämmelserna är så stor att erhållande av bygglov
förefaller osannolikt, och uppmanades att ändra ansökan till att gälla tidsbegränsat bygglov i
fem år. Sökanden har därefter ändrat ansökan till att gälla tidsbegränsat bygglov i fem år.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen, beviljar
tidsbegränsat bygglov i fem år.
Beslutet kan motiveras med att beslut föreligger för arbete med att ändra detaljplanen.
________

forts.
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Yrkanden
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut om att bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år.

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall avslå ansökan.

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen, beviljas tidsbegränsat bygglov i fem år.
Beslutet motiveras med att beslut föreligger för arbete med att ändra detaljplanen.

2 Lovet skall gälla till 2015-05-01.
________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA, SAMT RIVNING
AV BEFINTLIGT UTHUS, PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X/X:X

Diarienummer: 10/0253
Ankomstdatum: 2010-02-16
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga, samt rivning av befintligt
uthus, på fastigheten Kyrkvik X:X/X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 13 december 1940, såsom en
komplettering till 1932 års plan.

Fastigheter inom planområdet får bebyggas till maximalt en tredjedel. Den båda aktuella
fastigheterna Kyrkvik X:X och X:X vilka bildar en tomt, är tillsammans på 367 m2 vilket gör
att byggrätten är 122,3 m2. Av tillgänglig byggrätt får uthus uppta en yta av maxmalt 30 m2.
Uthus får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 2,7 meter till taklist och 4,0 meter till
taknock.

Befintlig huvudbyggnad är 106 m2.
Den föreslagna gäststugan är 30 m2, har en taklisthöjd på cirka 3,2 meter samt en taknockhöjd
på 4,9 meter. Den är i sina proportioner, fönstersättning och taklutning utformad i traditionell
bohuslänsk stil.
Avvikelserna från planbestämmelserna är:

- 11 % överyta på sammanlagd byggnadsarea.
- 18 % högre taklisthöjd än tillåtet.
- 22 % högre taknockhöjd än tillåtet.

Berörda grannar Kyrkvik X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Medgivande till åtgärden har lämnats av Kyrkvik X:X samt X:X, och i övrigt har inga
synpunkter inkommit

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre
avvikelse från detaljplanen) beviljar bygglov.
Beslutet kan motiveras med att byggnadens omgivningspåverkan är liten samt att den är väl
anpassad till byggnadstraditionen i området.
________

forts.
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Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut om att bevilja bygglov.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplanen) beviljas
bygglov.

Beslutet motiveras med att byggnadens omgivningspåverkan är liten samt att den är väl
anpassad till byggnadstraditionen i området.
________

Övriga upplysningar
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet.
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ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA
PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X

Diarienummer: 10/0110
Ankomstdatum: 2010-01-21
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av gäststuga på fastigheten
Vägeröd X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 14 maj 1998.

Bygglov för gäststuga beviljades av miljö- och byggnadsnämnden den 15 februari 2007. En
granne överklagade bygglovet och länsstyrelsen upphävde lovet i beslut den 28 november
2007, då man ansåg att planavvikelserna var för stora.
Sökanden överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten, och nämnden lämnade då först ett
yttrande emot sitt tidigare beslut samt avstod vid ett senare tillfälle från att lämna yttrande.
Länsrättens dom den 7 juli 2008 ändrade inte länsstyrelsen beslut.
Sökanden begärde prövningstillstånd i kammarrätten, vilket nekades den 6 oktober 2008.
Sökanden begärde prövningstillstånd i Regeringsrätten, vilket nekades den 3 februari 2009.

Under överklagandetiden färdigställdes gäststugan. Rättsinstansernas beslut innebär att den
saknar bygglov.

Ett föreläggande från nämnden till fastighetsägaren att undanröja gäststugan togs den
20 augusti 2009 § 161. Detta beslut överklagades till länsstyrelsen vilken i beslut den 30 mars
2010 upphäver föreläggandet och återförvisar det till nämnden för ny handläggning. Skälet till
länsstyrelsen beslut var att det inte kommunicerades till fastighetsägaren att ett föreläggande
var under övervägande.
Länsstyrelsens beslut samt föreläggandeärendets eventuella fortsättning är ett separat ärende.

Sökanden har nu lämnat in en ny och något justerad ansökan om bygglov för gäststugan. Den
avviker från detaljplanen på följande punkter:

- Byggnadsarea 35 m2 mot tillåtna 25 m2, en avvikelse på 40 %. Sökanden argumenterar
för detta med hänvisning till att det i förhållande till den sammanlagda byggnationen
på fastigheten endast är 10 % överyta.

- Byggnadshöjd 3,6 meter mot tillåtna 2,5 meter, en avvikelse på 44 %. Sökanden
argumenterar för detta med hänvisning till att marknivån på platsen ska ha sänkts
0,3 meter, samt att det inte går att utföra en byggnadshöjd på 2,5 meter energieffektivt.

Byggnaden kan konstateras vara uppförd i en traditionell stil.

forts.
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Berörda grannar Vägeröd X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Vägeröd
X:X har lämnat yttrande med innebörden att de befintliga avvikelserna redan prövats i tidigare
bygglovs- och överklagandeprocess, samt att bygglov därför inte bör beviljas. Inga åsikter
kring omgivningspåverkan eller olägenheter har framförts. De framförda synpunkterna är av
den art att de faller inom nämndens bedömningsramar, varför det ansetts uppenbart onödigt
att delge sökanden yttrandet före beslut i ärendet.

Ansökan gäller ett bygglov i efterhand för en byggnad som saknar lov. Byggnaden uppfördes
dock under perioden då byggnaden hade bygglov, vilket var överklagat men inte inhiberat.
Detta förfarande är på byggherrens egen risk, men kan inte leda till att byggnadsavgifter och
liknade äger tillämpning som för andra bygglov i efterhand.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Inge Löfgren (MP) och Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar att nämnden
skall avslå ansökan.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av gäststuga, i
enlighet med plan- och bygglagen 8 kap. 11 § (åtgärden avviker påtagligt från detaljplanens
bestämmelser).

Beslutet motiveras med att de sammantagna planavvikelserna i ansökan vid en samlad
bedömning inte kan anses som mindre eller i överensstämmelse med planens syften.

Nämnden underkänner också sökandens argumentation att enligt detaljplan tillåtna byggytor
uppdelade på olika byggnadstyper kan räknas samman vid areaberäkning, eller vara utbytbara.
________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA
PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 10/0617
Ankomstdatum: 2010-04-23
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av gäststuga på fastigheten
Lyse-Fiskebäck X:X.
För fastigheten gäller områdesbestämmelser, vilka antogs den 15 maj 2003.
Fastigheten är belägen inom strandskyddsförordnande.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 11 december 2008 § 269 strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus, och stadsarkitekten beviljade den 3 mars 2009 bygglov för
nybyggnad av fritidshus samt ombyggnad och minskning av befintligt fritidshus till gäststuga
enligt områdesbestämmelserna.

Då byggnationen kommit igång visade det sig att kvaliteten på det befintliga fritidshuset
gjorde att det inte lämpade sig som utgångspunkt för en ombyggnad. Fastighetsägaren lät då
entreprenören riva det befintliga huset och en ny gäststuga uppfördes i dess ställe.

Personal från bygglovenheten besökte fastigheten den 16 april 2010, och kunde då konstatera
att en ny byggnad uppförts. Fastighetsägaren kontaktades och uppmanades att inkomma med
en ansökan om bygglov i efterhand, vilket nu har skett.

Gäststugan är belägen längre bort från strandlinjen än huvudbyggnaden, på en fullt
ianspråktagen tomt på 1311 m2 samt på platsen för en tidigare byggnad vilken revs i samband
med byggnationen.
Byggnaden följer områdesbestämmelserna.
Ingen granne kan anses vara berörd av åtgärden.

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.

forts.
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Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § skall även en tilläggsavgift tas ut om utan lov utförs
nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning eller rivning. Tilläggsavgiften är på 500 kr per m2

bruttoarea som berörts av åtgärden, med avdrag av 10 m2 vid uträkning av avgiftsgrundande
area. Tilläggsavgiften kan sättas till ett lägre belopp eller helt efterges om föreläggande om
rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) har meddelats eller om det annars
finns särskilda skäl. Om rättelse skett innan frågan om påföljd eller ingripande tagits upp skall
inte tilläggsavgift tas ut.

Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnadsnämnden. Frågor om
tilläggsavgift prövas av allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden.

Byggnadsarea och -volym på den utförda nybyggnationen överstiger inte den för vilket
bygglov för ombyggnad tidigare erhållits. Därmed kan byggnadsavgiften efterges och det
föreligger inget skäl att föra talan i fråga om tilläggsavgift.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov med stöd av 8 kap. 12 § plan- och bygglagen.
att nämnden beslutar att efterge byggnadsavgiften, då ingen byggnadsarea eller -volym
föreligger som överstiger den för vilket bygglov för ombyggnad tidigare beviljats.
________

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.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 8 kap. 12 § plan- och bygglagen beviljas bygglov i efterhand.

2 Nämnden beslutar att efterge byggnadsavgiften, då ingen byggnadsarea eller -volym
föreligger som överstiger den för vilket bygglov för ombyggnad tidigare beviljats.

________

Upplysning
För åtgärden erfordras även strandskyddsdispens.
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS,
NYBYGGNAD AV GARAGE SAMT RIVNING AV BEFINTLIGT GARAGE
PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X

Diarienummer: 07/B0098
Ankomstdatum: 2007-02-14
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage
samt rivning av befintligt garage på fastigheten Slätten X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 22 september 1972.

Ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser vad gäller:
- Blivande sammanlagda byggnadsarea cirka 250 m2 jämfört med tillåtna 222 m2, en

överyta på cirka 12,5 %.

Berörd granne Slätten X:X har givits tillfälle att lämna synpunkter. Yttrande har inkommit
med innebörden att man önskar att taknocken på garaget sänks från 3,50 meter över marken
till 3,25 meter.

Sökanden har därefter meddelat att han ändrar taknockhöjden på garaget till 3,25 meter över
marken.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från
detaljplanen).
Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre, i enlighet med
detaljplanens syfte, samt att den inte utgör en olägenhet för grannarna.
________

Yrkande
Ordföranden 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.

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplanen) beviljas
bygglov.

Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre, i enlighet med
detaljplanens syfte, samt att den inte utgör en olägenhet för grannarna.
________

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 TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I FEM ÅR
FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV DEL AV VÅRDBYGGNAD TILL KONTOR
PÅ FASTIGHETEN TUNTORP X:X

Diarienummer: 10/0520 (Tillsynsärende: 10/0487)
Ankomstdatum: 2010-04-09
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för ändrad användning av del av vårdbyggnad
till kontor på fastigheten Tuntorp X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 3 februari 1959.

Detaljplanen anger för fastigheten Tuntorp X:X:
”Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Byggnadsnämnden må
dock medgiva inredandet av lokaler för handel och hantverk, där det kan ske utan olägenhet.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 6 april kännedom om att arbete påbörjats med att
ändra lokaler på fastigheten Tuntorp X:X från vårdlokaler till kontor, och ett tillsynsärende
registrerades. Samma dag skickades ett brev med beslut enligt 10 kap. 3 § plan-
och bygglagen att bygget skulle stoppas, samt att byggherren/fastighetsägaren uppmanades att
inkomma med en ansökan om bygglov i efterhand.
Ansökan inkom den 9 april, och remiss skickades till räddningstjänsten.
Fastighetsägaren har den 22 april 2010 inkommit med ansökan om planbesked för ändring av
detaljplanen.

På fastigheten har Göteborgs och Bohus läns landsting uppfört en vårdbyggnad, efter anmälan
i byggnadsnämnden den 11 december 1980. Byggnadsnämnden meddelade dispens enligt
35 § byggnadsstadgan (förbud mot nybyggnad) samt 110 § byggnadslagen (avvikelse från
byggnadsplan).
Vårdlokalerna har nu flyttat från fastigheten, och även flyttning av folktandvården är aktuell.

De lokaler som fastighetsägaren vill ändra till kontor är bottenvåningen på den sydöstra
flygeln samt hela det övre planet på samma flygel.
De lokaler där byggnation påbörjats är på bottenvåningen.
Parkeringssituationen i området är inte utredd. Det förutsätts att fastighetsägaren anordnar
parkering för sina hyresgäster och deras besökare på egen tomtmark.

forts
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Räddningstjänsten har i yttrande krävt att en brandskyddsdokumentation ska skickas till dem,
men har i övrigt inget att erinra mot den ändrade användningen av byggnaden.
Ingen granne kan anses berörd av en ändrad användning på fastigheten.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden, enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen, beviljar tidsbegränsat bygglov i fem år
för ändring av vårdlokaler till kontorsändamål på del av fastigheten Tuntorp X:X.
att nämnden upphäver det den 6 april 2010 beslutade byggstoppet på fastigheten
Tuntorp X:X.
________

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

1 Med stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen, beviljas tidsbegränsat bygglov i fem år
för ändring av vårdlokaler till kontorsändamål på del av fastigheten Tuntorp X:X.

2 Lovet skall gälla till 2015-05-01

3 Nämnden upphäver det den 6 april 2010 beslutade byggstoppet på fastigheten
Tuntorp X:X.

_________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV
AFFÄRSLOKAL OCH ÄNDRING AV BUTIKSFÖNSTER, SAMT PÅBYGGNAD
MED TAKLÄTTA OCH INREDANDE AV RUM PÅ VIND, PÅ FASTIGHETEN
TUNTORP X:X

Diarienummer: 10/0464 (Tillsynsärende: 10/0328)
Ankomstdatum: 2010-04-01
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för ändrad användning av affärslokal och
ändring av butiksfönster, samt påbyggnad med taklätta och inredande av rum på vind, på
fastigheten Tuntorp X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 7 maj 1984.

I byggnadens entrévåning har funnits en grillkiosk samt en butikslokal. På våningarna ovanför
finns lägenheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 10 mars kännedom om att arbete påbörjats med
ombyggnad av restauranglokaler och fasad på fastigheten Tuntorp X:X, och ett tillsynsärende
registrerades. Samma dag skickades ett brev med beslut enligt 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen att bygget skulle stoppas, samt att byggherren/fastighetsägaren uppmanades att
inkomma med en ansökan om bygglov i efterhand.
Ansökan inkom den 1 april, och remiss skickades till livsmedelsinspektören samt till
räddningstjänsten.

De arbeten som påbörjats gäller sammanslagning av lokalerna på entrévåningen till en
restauranglokal, samt byte och ändring av butiksfönstren till denna nya lokal.
Senare byggplaner inkluderar påbyggnad med taklätta och i denna inredande av ett
övernattningsrum på vinden. Byggherren säger sig vara medveten om att detta krävde bygglov
och att han skulle söka lov när bygget blev aktuellt.

Det på vinden planerade övernattningsrummet är inte stort nog att betraktas som en fullvärdig
lägenhet, och har heller inte standard som en sådan. Det finns därför inte skäl att ställa krav på
hiss i byggnaden då antalet lägenheter inte ökar, och byggnadsåtgärden inte påverkar
befintliga lägenheter.
Taklättan kommer att medföra att byggnadshöjden på detta ställe överskrids.

forts.
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Livsmedelsinspektören har tillstyrkt åtgärderna, med hänvisningar till gällande lagstiftning.
Räddningstjänsten har meddelat att man inget har att erinra, men att sotaren bör medverka vid
byggsamrådet.
Ingen granne kan anses vara berörd av åtgärderna.

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.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § skall även en tilläggsavgift tas ut om utan lov utförs
nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning eller rivning. Tilläggsavgiften är på 500 kr per m2

bruttoarea som berörts av åtgärden, med avdrag av 10 m2 vid uträkning av avgiftsgrundande
area. Tilläggsavgiften kan sättas till ett lägre belopp eller helt efterges om föreläggande om
rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) har meddelats eller om det annars
finns särskilda skäl. Om rättelse skett innan frågan om påföljd eller ingripande tagits upp skall
inte tilläggsavgift tas ut.

Fråga om byggnadsavgift prövas av byggnadsnämnden. Fråga om tilläggsavgift prövas av
allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden.

De vidtagna åtgärdernas omfattning kan betraktas som mindre, och ett resultat av ett
missförstånd rörande regelverket kring bygglovplikt.
Den beräkningsgrundande ytan vid uttag av tilläggsavgift bör endast innefatta den butikslokal
som byggs om till restaurang, då övriga delar av entrévåningen redan tidigare innehöll en
form av restaurangverksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från
detaljplan).
Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är av mindre omfattning och stämmer med planens
syfte, samt att byggnadens utseende vinner på åtgärden.
att nämnden bestämmer en byggnadsavgift på X gånger bygglovavgiften för byggnadsdelen
på entrévåningen (X x 2256 kronor), samt inlämnar begäran till förvaltningsdomstol om uttag
av tilläggsavgift på 19.000 kronor [500 kronor x (48 m2 - 10 m2)].
att nämnden upphäver det den 10 mars 2010 beslutade byggstoppet på fastigheten
Tuntorp X:X.
________

forts.
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Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och att nämnden skall
besluta byggnadsavgiften till 4 gånger bygglovavgiften samt uppdra åt nämndens ordförande
och stadsarkitekten att översända talanskrivelse till förvaltningsrätten.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan)
beviljas bygglov i efterhand.
Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är av mindre omfattning och stämmer med
planens syfte, samt att byggnadens utseende vinner på åtgärden.

2 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften
bestäms till 4 gånger bygglovavgiften för byggnadsdelen på entrévåningen
(4 x bygglovavgiften 2.256 kronor) Avgiften 9.024 kronor skall betalas till
länsstyrelsen inom två månader efter att detta beslut vunnnit laga kraft.

3 Beslutar att hos Förvaltningsrätten i Göteborg yrka på uttagande av en tilläggsavgift på
19.000 kronor (500 kronor x 48 m2 - 10 m2) med stöd av plan- och bygglag 10 kap.
§§ 7 och 8. Uppdrar åt nämndens ordförande och stadsarkitekten att översända
talanskrivelse till Förvaltningsrätten i Göteborg. Alla faktorer som kan inverka på
förvaltningsrättens beslut skall påtalas.

4 Nämnden upphäver det den 10 mars 2010 beslutade byggstoppet på fastigheten
Tuntorp X:X.

________
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BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 2010/0335
Ankomstdatum: 2010-03-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovsansökan för tillbyggnad av veranda och altan på fritidshus.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

Tillbyggnaderna består av en veranda placerad på byggnadens södra fasad i markplan med en
yta om 19 kvadratmeter. Vidare består tillbyggnaden av en altan placerad på byggnadens
norra fasad med en yta om 19 kvadratmeter. Denna placeras i byggnadens entréplan, med ett
underliggande utrymme.

Berörda grannar på fastigheten Fossa X:X har givits tillfälle att yttra sig. Synpunkter har
inkommit från ägarna till Fossa X:X där det framförs att tillbyggnaden av altanen ligger nära
deras byggnad och därmed gör att de får insyn på sin fastighet. Ägarna till Fossa X:X
tillstyrker dock tillbyggnaden av verandan.

Byggnaderna på fastigheterna Fossa X:X och X:X har tidigare tillhört samma fastighet men
har 2008 avstyckats till två fastigheter. Avstyckningen har genomförts trots att byggnaderna
ligger endast 4 meter från varandra. Detta gör att byggnaderna på respektive fastighet har stor
påverkan på varandra.

Detta sammantaget medför att insynen är svår att undvika på respektive fastighet. Ovan sökt
tillbyggnad bedöms därför inte utgöra en väsentlig olägenhet för Fossa X:X.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av veranda och altan.
________

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

Bygglov beviljas.
________

Övriga upplysningar
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet.
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BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD OCH
UPPFÖRANDE AV SKYLTANORDNING PÅ FASTIGHETEN SIVIK X:X

Diarienummer: 2010/0389
Ankomstdatum: 2010-03-18
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovsansökan för nybyggnad av produktionsanläggning för fiskprodukter.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 14 maj 1992.

Tillfartsvägen till byggnaden sker från öster över industriområdet Dalskogen 2.

Byggnadens volym är ca 46.000 m3

Byggnadsåtgärden innebär avvikelse mot gällande detaljplan. Byggnationen strider mot
gällande detaljplan då en liten del av byggnaden placeras på punktprickad mark, vilket
motsvarar ett avsteg från planen om 0,7 procent.

Då avvikelsen betraktas som ringa bedöms inga grannar vara berörda.

Räddningstjänsten och miljökontoret har tillstyrkt ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut
Att nämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från
detaljplanen).
Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre och i enlighet med
detaljplanens syfte.
________

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

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplanen) beviljas
bygglov.

Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre och i enlighet med
detaljplanens syfte.
________

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
TRANSFORMATORSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN GRÖNSKULT X:X

Diarienummer: 10/0553
Ankomstdatum: 2010-04-15
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation på del av
fastigheten Grönskult X:X.
Det aktuella området är beläget inom naturreservatet Vägeröd på Skaftö. Intill platsen för
byggnadsplacering, vilken idag är en p-plats, ligger ett utomhusställverk på fastigheten
Grönskult X:X. Detta ska ersättas med ett inomhusställverk för att uppfylla dagens krav på
drift- och personsäkerhet.
Fastigheten Grönskult X:X ägs av Lysekils kommun, och samtal om markförvärv pågår.

Länsstyrelsen har i beslut den 2 mars 2010 lämnat dispens från föreskrifterna för
naturreservatet.
Länsstyrelsens tillstånd gäller en byggnad på max 270 m2, och en yta på max 25x20 meter får
tas i anspråk för uppförandet.
Villkoren i länsstyrelsens beslut är följande:

 Det befintliga ställverket ska rivas och bortforslas från området senast 5 månader efter
att det nya ställverket tagits i bruk.

 Marken på fastigheten Grönskult X:X, som idag upptas av det befintliga ställverket,
ska hårdgöras till parkeringsyta samt återföras till reservatet efter det att befintligt
ställverk rivits och bortforslats.

 NN ska, som en kompensationsåtgärd för ingreppet i reservatet, bidra till att bekosta
hårdgörande av stigen som går österut till Vägeröds dalar för bättre
handikappanpassning inom reservatet. NN uppmanas att ta kontakt med
Västkuststiftelsen som är förvaltare för reservatet. NNs bidrag till åtgärden maximeras
till 80.000 kronor, och åtgärderna ska utföras senast 18 månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft.

 Totalt får tas i anspråk en yta på 25*20 meter för uppförandet av ställverket.

 Byggnaden ska ges en diskret färg och utformning.

forts.
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En representant för byggherren har meddelat att man kan, om så krävs, gjuta betongelementen
mot en form av bräder spikade som lockpanel. Detta ger på håll ett intryck av att byggnaden
har träfasad, om det kombineras med faluröd fasadkulör. Taket bör vara av röd eller svart plåt
och detaljer som vindskivor bör vara röda. Det sammantagna intrycket av en så stor byggnad
som det är fråga om, blir naturligast om den i kulör ansluter till andra stora byggnader i
landskapet, såsom lador och liknande.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 22 april 2010, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att byggnaden så långt möjligt ska anpassas till landskapet, vilket
innebär att den p.g.a. sin storlek bör utformas som en ekonomibyggnad till jordbruket.
Lockpanelgjutna fasadelement ska då målas faluröda.

Länsstyrelsen har meddelat att det i detta fall kan anses vara diskret med faluröd fasadkulör.

Ingen granne kan anses berörd av åtgärden, och demonteringen av befintlig anläggning
resulterar i en minskning av omgivningspåverkan.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden meddelar positivt förhandsbesked med villkor att betongelementen ska gjutas
mot lockpanelform, att väggarna målas faluröda samt att den även i övrigt så långt det är
möjligt anpassas till utseendet på traktens ekonomibyggnader för jordbruket.
________

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

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar miljö- och
byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.

2 Förhandsbeskedet villkoras med att betongelementen ska gjutas mot lockpanelform,
och att väggarna målas faluröda samt att den även i övrigt så långt det är möjligt
anpassas till utseendet på traktens ekonomibyggnader för jordbruket.

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

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


