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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2010-06-10 Justeringsdatum: 2010-06-16

Anslagsdatum: 2010-06-16 Anslagets nedtagande: 2010-07-08

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

Sammanträdestid: 2010-06-10 kl 09.15 – 17.15
Ajournering 12.00 – 13.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf. t o m kl.15.50 § 154
Lars-Gunnar Friberg (FP)
Hans Nordlund (M)
Christer Hammarqvist (C)
Torbjörn Stensson (S), vice ordf. Ordf. fr.o.m.
§ 155
Lars-Erik Johansson (S), t o m kl.15.50 § 154
Göran Emanuelsson (S) t o m kl. 16.20 § 157
Kent Karlsson (S)
Lena M Hermansson (S) t o m kl. 12.00 § 142
Inge Löfgren (MP), ej §§ 145 och 159

Tjänstemän:
Se sidan 2

Richard Åkerman (M) för John Berntsson (M)
Jerry Jacobsson (S) för Lena M Hermansson
(S) fr o m kl. 13.00 § 143
Bengt Andreasson (LP) för Inge Löfgren (MP)
§§ 145 och 159
Lena M Hermansson (S) för Yngve Larsson
(FP) fr o m § 155
Anneli Strand (S) för Lars-Erik Johansson (S),
fr o m § 155
Malin Henriksson (S) för Göran Emanuelsson
(S) fr o m § 158

Icke tjänstgörande ersättare:
Filip Nordqvist (S) t o m kl. 12.00, § 142
Jerry Jacobsson (S) t o m § 142
Anneli Strand (S) §§ 131 – 142, och
§§ 144- 154
Lena M Hermansson fr o m kl. 13.15 §§ 144-
154
Malin Henriksson (S) t o m § 157
Bengt Andreasson (LP) §§ 131-144, §§ 146-
159 samt §§ 161-164

Frånvarande
Lena M Hermansson kl. 13.00 – 13.15 § 143
Anneli Strand kl. 13.00-13.30 § 143
Gunvor Olsson § 145
Inge Löfgren (MP) §§ 145 och 159

Paragrafer: 131 – 164
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Sekreterare: ………………………………………………..
Gunvor Olsson ej § 145

………………………………………………..
Josefin Kaldo § 145

Ordförande:
………………………………………………..
Yngve Larsson t o m § 154

………………………………………………..
Torbjörn Stensson §§ 155 -164

Justerare:

………………………………………………..
Lars-Erik Johansson t o m § 154

………………………………………………..
Christer Hammarqvist f §§ 155 - 164

Tjänstemän:

Johan Bengtsson, förvaltningschef
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 138-142, §§ 149-164
Josefin Kaldo, bygg-, plan- och mätenhetschef
Per Olsson, miljöenhetschef, t o m § 136, §§ 146-148
Ylwa Larsson, samordningsansvarig planenheten, t o m § 145
Anna Modigh, planarkitekt, t o m § 145
Roger Kämäräinen, planarkitekt, t o m § 145
David Engström, planarkitekt
Rickard Alström, planarkitekt
Anders Fransson, byråinspektör, t o m § 136
Jenny Andersson, miljöinspektör, t o m § 136, §§ 146-148
Berit Palmén, miljöinspektör, t o m § 136
Maria Eléhn, miljöstrateg, t o m § 137
Jenni Lehto, energistrateg
Cecilia Emanuelsson, praktikant

Gästföredragande: Claes Andrén, professor
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JUSTERING Sign:

§ 131

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Punkten 7.3 – Ansökan om strandskyddsdispens komplementbyggnad,
Lyse-Fiskebäck X:X, utgår

Tillägg till tidigare utsänd föredragningslista:

4.5 Förvaltningsrättens föreläggande om yttrande – Överklagande av beslut om positivt
förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svee X:X

4.6 Miljödomstolens föreläggande om yttrande – överklagande av länsstyrelsens beslut att
upphäva strandskyddsdispens på fastigheten Kyrkeby X:X

8.10 Yttrande från berörda sakägare samt myndigheter, rörande Slätten X:X, och
8.11 Sivik X:X, avseende nybyggnad av vindkraftverk

9.4 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt avstyckning av
tomt från, fastigheten Kyrkeby X:X

________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) har haft problem att läsa kallelsen på sin dator och yrkar därmed att
dagordningen inte skall godkännas.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar att
dagordningen skall godkännas.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till att godkänna dagordningen
Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande att inte godkänna dagordningen.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 131

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) X

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

Richard Åkerman (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 10 1

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för att godkänna dagordningen mot 1 nej-röster för Löfgrens yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden att godkänna dagordningen.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 132

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN APRIL OCH MAJ

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

Bilaga: Sammanställning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 133

TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010.

Rapporten visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens verksamhet. Anledningen till den
positiva avvikelsen är bland annat att vi har haft ökade intäkter på bygglov- och mätenheten.

Bilaga: Tertialrapport
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Tertialrapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 134

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN, APRIL OCH MAJ

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

April
- 11 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 0 beslut rörande livsmedelshantering
- 32 beslut rörande renhållning
- 6 beslut rörande bergvärmepumpar

Maj
- 15 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 11 beslut rörande livsmedelshantering
- 37 beslut rörande renhållning
- 7 beslut rörande värmepumpar
- 1 avvisningsbeslut – för sent inkommen överklagan

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 135

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har under april och maj 2010, med stöd av delegationsbeslut, beslutat
följande:

- Beviljade bygglov: April: 28 bygglov och Maj: 27 bygglov.
- Beslut om kontrollplan: April: 21 kontrollplaner och Maj: 8 kontrollplaner.

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 136

INFORMATION OM LAGSTIFTNING TILL SKYDD FÖR STÖRRE VATTEN-
SALAMANDER

Professor Claes Andrén, vetenskaplig ledare på Nordens Ark, informerar om lagstiftning till
skydd för den större vattensalamandern och vilka hänsyn som ska visas i samband med en
exploatering.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 137

FÖRVALTNINGSCHEFEN OCH FÖRVALTNINGEN INFORMERAR

Förvaltningschef Johan Bengtsson meddelar att han har sagt upp sig och kommer att sluta sin
tjänst i Lysekils kommun.

Miljöstrateg Maria Eléhn informerar om arbetet kring de framtagna miljömålen för Lysekils
kommun.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 138

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED PÅ
FASTIGHETEN SVEE X:X

Diarienummer: 09/0464
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN, Svee X:X

NN, Svee X:X
NN, Svee X:X
NN, Svee X:X
NN, Svee X:X
NN, Svee X:X
NN, Svee X:X
NN, Svee X:X

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 november 2009 § 223 att meddela NN positivt
förhandsbesked avseende nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Svee X:X.
Berörda grannar överklagade beslutet till länsstyrelsen, som i beslut den 12 maj 2010 avslår
överklagandena.
Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 139

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD
AV NÄTSTATION PÅ FASTIGHETEN ALSBÄCK X:X

Diarienummer: 08/0774
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 18 maj 2010 att bifalla överklagandet från NN och NN,
Alsbäck X:X.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 2 september 2008 genom delegationsbeslut
bygglov för nybyggnad av en nätstation (transformatorstation) på fast. Alsbäck X:X.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ägare till grannfastigheten Alsbäck X:X, NN och
NN.
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:

§ 140

FÖRVALTNINGSRÄTTENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA BEVILJAT
BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRD MUR OCH ALTAN PÅ FASTIGHETEN
FOSSA X:XX

Diarienummer: 08/0569
Länsstyrelsens diarienummer: 403-76615-2008
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.
Klaganden har överklagat länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten, som med föreläggande
begär yttrande från miljö- och byggnadsnämnden.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 25 maj 2010.
________

Yrkande
Hans Nordlund (M) yrkar bifall till stadsarkitektens tjänsteskrivelse.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut och hemställer att förvaltningsrätten bifaller
fastighetsägarens överklagande och återställer nämndens ursprungliga bygglovbeslut.

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

________
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JUSTERING Sign:

§ 141

FÖRVALTNINGSRÄTTENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS AVSLAG PÅ ÖVERKLAGANDE AV
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM
BYGGLOV 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.
Nämnden har tidigare yttrat sig i ärendet och förvaltningsrätten har nu givit nämnden tillfälle
att yttra sig över NNs inlaga.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 25 maj 2010
________

Yrkande
Ordföranden Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till stadsarkitektens tjänsteskrivelse.

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

forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 141

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

________
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JUSTERING Sign:

§ 142

FÖRVALTNINGSRÄTTENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED AVSEENDE
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SVEE X:X

Diarienummer: 09/0464
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN, Svee X:X

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 november 2009 § 223 att meddela NN positivt
förhandsbesked avseende nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Svee X:X.
Berörda grannar överklagade beslutet till länsstyrelsen, som i beslut den 12 maj 2010 avslår
överklagandena.
Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till förvaltningsrätten, som med föreläggande begär
yttrande från byggnadsnämnden.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden delegerar till stadsarkitekten att utforma ett
tjänsteutlåtande till stöd för nämndens ursprungliga beslut samt delegera till presidiet att
godkänna skrivelsen.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden delegerar till stadsarkitekten och presidiet att å nämndens vägnar till stöd för
nämndens tidigare beslut avge yttrande till förvaltningsrätten.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-06-10 17 (67)

JUSTERING Sign:

§ 143

DETALJPLAN FÖR DEL AV EVENSÅS 1:4, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 07/019/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för del av Evensås 1:4 har varit ute på samråd under tiden den 27
november 2009 – den 7 januari 2010. Detaljplanen skickades till statliga myndigheter och
verk, kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. Ett samrådsmöte hölls i
Evensås skola den 8 december 2009.
Synpunkterna som inkommit under samrådet finns redovisade och kommenterade i bilagd
samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse
Plankarta
Illustrationskarta

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att ställa ut planförslaget enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen efter
ändringar och kompletteringar enligt samrådsredogörelsen.
________

Yrkande
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 ställa ut planförslaget enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen efter
ändringar och kompletteringar enligt samrådsredogörelsen.
________
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JUSTERING Sign:

§ 144

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FOSSA 1:206, VATTENTORNET I
RÅGÅRDSVIK, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 03/040/214

Ärendebeskrivning
Enligt gällande detaljplan får fastigheten Fossa 1:206 användas till kontor och
representationslokaler med övernattningsmöjlighet. Ett förslag till detaljplan var utskickat på
samråd den 8 december 2005 till den 25 januari 2006. Därefter har planarbetet vilat. Nu
önskar fastighetsägaren återuppta planarbetet. På grund av den långa tid som passerat sedan
samrådet och nya lagkrav gäller idag bör befintlig samrådshandling uppdateras.

Beslutsunderlag
Gällande detaljplan
Tillägg till planbeskrivning
Tillägg till genomförandebeskrivning

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att befintlig samrådshandling ska uppdateras.
________

Yrkande
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 befintlig samrådshandling ska uppdateras.
________
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JUSTERING Sign:

§ 145

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 den 25 januari – den 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.

Detaljplanen behandlades på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 april 2010
och återremitterades.

Beslutsunderlag
 Utställningsutlåtande
 Naturinventering 2004 Thomas Andersson
 Uppdateringar 2009 Thomas Andersson
 Grodinventering 2004 B-G Larsson och Eike Amtauer
 Naturinventering 2008 B-G Larsson
 Skrivelse Göran Nilsson Universeum, 2009-09-14
 Skrivelse Thomas Andersson, 2010-04-28
 Illustrationskarta
 Professor Claes Andréns dokumentation ”Åtgärder för att nå goda livsbetingelser och

en gynnsam bevarandestatus för Större Vattensalamander, vid planerad bebyggelse”

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.
________

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 145

Yrkanden
Hans Nordlund (M), Kent Karlsson (S) och Lars-Erik Johansson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Bengt Andreasson (LP) yrkar att planförslaget skall återremitteras till förvaltningen för
komplettering med fördjupad naturinventering samt att skyddszonen runt dammen utökas till
cirka 200 m.

Tilläggsyrkande
Yngve Larsson (FP) och Hans Nordlund (M) yrkar som tilläggsyrkande,
att nämnden beslutar att ytterligare fördjupad naturinventering samt en utökning av
skyddszonen inte behövs. Det framtagna och redovisade planförslaget är tillräckligt.

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

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till avgöras idag
Nej-röst för bifall till Andreassons yrkande om återremiss

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

Richard Åkerman (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Jerry Jacobsson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Bengt Andreasson (LP) x

Summa 6 5

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för att avgöra ärendet idag mot 5 nej-röster för att återremittera ärendet
beslutar miljö- och byggnadsnämnden att avgöra ärendet idag.

forts.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på Nordlund, Karlsson och Johanssons yrkande. Han finner
att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande. Han finner att nämnden beslutar
i enlighet med tilläggsyrkandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att det framtagna och redovisade planförslaget är komplett, samt att
ytterligare fördjupad naturinventering och en utökning av skyddszonen inte erfordras.

2 Nämnden godkänner detaljplanen för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl.
och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan-
och bygglagen.

________
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ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD
(SJÖBOD) PÅ FASTIGHETEN MEDBO X:X

Diarienummer: 08/1598
Ankomstdatum: 2008-11-24
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om bygglov och strandskyddsdispens
för nybyggnad av ett förråd (sjöbod) på fastigheten Medbo X:X. Förrådet kommer att uppta
en yta på ca 9 m2. NN har som skäl för ansökan uppgivit att det finns ett behov av förråd i
anslutning till den båtplats hon innehar.

Fastighetsägaren, i detta fall Lysekils kommun, har meddelat att man inte har något att erinra
mot ansökan och att arrendeavtal kommer att upprättas.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Miljöenheten och bygglovenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 § första stycket samt 7 kap. 31 § miljöbalken
(MB) och länsstyrelsens delegationsbeslut 1999-06-18, dispens från strandskydds-
bestämmelserna för nybyggnad av förråd på fastigheten Medbo X:X, vid Brofjorden i
Lysekils kommun.
________

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.

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-06-10 23 (67)

JUSTERING Sign:

forts. § 146

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar miljöenhetens tjänsteskrivelse som sin egen och medger, med stöd av 7 kap.
18 § första stycket samt 7 kap. 31 § miljöbalken (MB) och länsstyrelsens delegationsbeslut
1999-06-18, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av förråd på fastigheten
Medbo X:X, vid Brofjorden i Lysekils kommun.

Endast den mark som upptas av byggnaden och som redovisas i ansökningshandlingarna får
tas i anspråk för ändamålet.
________

Övriga upplysningar
Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga
kraft.

Naturvårdsverket har rätt att överklaga ett beslut inom tre veckor från det verket fått del av
beslutet.
________
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§ 147

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD
(SJÖBOD) PÅ FASTIGHETEN MEDBO X:X

Diarienummer: 09/744
Ankomstdatum: 2009-06-08
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om bygglov och strandskyddsdispens
för nybyggnad av ett förråd (sjöbod) på fastigheten Medio X:X. Förrådet kommer att uppta en
yta på ca 10 m2.

Fastighetsägaren, i detta fall Lysekils kommun, har meddelat att man inte har något att erinra
mot ansökan och att arrendeavtal kommer att upprättas.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Miljöenheten och bygglovenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-01

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 § första stycket samt 7 kap. 31 § miljöbalken
(MB) och länsstyrelsens delegationsbeslut 1999-06-18, dispens från strandskydds-
bestämmelserna för nybyggnad av förråd på fastigheten Medbo X:X, vid Brofjorden i
Lysekils kommun.
________

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.

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar miljöenhetens tjänsteskrivelse som sin egen och medger, med stöd av 7 kap.
18 § första stycket samt 7 kap. 31 § miljöbalken (MB) och länsstyrelsens delegationsbeslut
1999-06-18, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av förråd på fastigheten
Medbo X:X, vid Brofjorden i Lysekils kommun.

Endast den mark som upptas av byggnaden och som redovisas i ansökningshandlingarna får
tas i anspråk för ändamålet.
________

Övriga upplysningar
Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga
kraft.

Naturvårdsverket har rätt att överklaga ett beslut inom tre veckor från det verket fått del av
beslutet.
________
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§ 148

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN
LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 10/703
Ankomstdatum: 2010-05-07
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-07 ansökt om strandskyddsdispens
för ändring av pålad brygga till en flytbrygga på fastigheten Lyse-Berga X:X. Bryggan är
placerad vid Trälebergskilens norra sida och ligger ca 800 m innanför Käringeholmen i en
grupp av flera bryggor, se karta (bilaga 1).
Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar, med stöd av 7 kap. 16 § 1 p miljöbalken, att den planerade åtgärden på
fastigheten Lyse-Berga X:X, vid Trälebergskile i Lysekils kommun inte kräver
strandskyddsdispens.
________

Yrkande
Hans Nordlund (M) och Christer Hammarqvist (C) 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 antar miljöenhetens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar, med stöd av 7 kap.
16 § 1 p miljöbalken, att den planerade åtgärden på fastigheten Lyse-Berga X:X, vid
Trälebergskile i Lysekils kommun inte kräver strandskyddsdispens.
________

Upplysning
Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götaland som ska ta ställning till om
det finns skäl för prövning av kommunens beslut eller inte.

För att få utföra åtgärden krävs även en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.
________
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§ 149

MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA
STRANDSKYDDSDISPENS PÅ FASTIGHETEN KYRKEBY X:X

Diarienummer: 03/0209
Fastighetsadress: XX
Sökande: 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, som med föreläggande
begär yttrande från miljö- och byggnadsnämnden.
________

Yrkanden
Hans Nordlund (M) och Richard Åkerman (M) yrkar att nämnden delegerar till
stadsarkitekten att utforma ett tjänsteutlåtande till stöd för nämndens ursprungliga beslut samt
delegera till presidiet att godkänna skrivelsen.

Torbjörn Stensson (S), Lars-Gunnar Friberg (FP), Inge Löfgren (MP) och Jerry Jacobsson (S)
yrkar att nämnden delegerar till förvaltningen att utforma ett tjänsteutlåtande till stöd för
länsstyrelsens beslut samt delegera till presidiet att godkänna skrivelsen.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Nordlund m.fl. yrkande mot Stensson m.fl. yrkande.

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

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Stensson m.fl. yrkande
Nej-röst för bifall till Nordlund m.fl. yrkande.

forts.
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

Richard Åkerman (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Jerry Jacobsson (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 Stensson m.fl. yrkande mot 4 nej-röster för Nordlund m.fl. yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stensson m.fl. yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att å nämndens vägnar och till stöd för länsstyrelsens
beslut utforma ett yttrande till förvaltningsrätten, vilket ska undertecknas av presidiet.
________
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§ 150

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND – TILLBYGGNAD AV TAKTERRASS
PÅ ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: Bygglovansökan 10/0717 Tillsynsärende 10/0716
Ankomstdatum: 2010-05-10
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av takterrass på enbostadshus
på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs 1991-05-31.

Detaljplanen för Fiskebäckskil innehåller följande bestämmelser:
”Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt värdefull miljö. Bebyggelsens yttre och den
utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den enhetliga och för äldre västkust-
förhållanden typiska karaktären bibehålles.”
”Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig byggnad, som
förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Ny bebyggelse skall beträffande
utformningen omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär.”

Bygglov beviljades den 13 april 2000 för en takterrass (balkong på tak) med en längd av cirka
8,8 meter samt en bredd på cirka 3,1 meter (cirka 27,3 m2). Terrassen är placerad på taket till
en lägre byggnadsdel, varför utgång till denna sker från byggnadens övre våning.
I samband med detta bygglovärende hördes ägarna till fem grannfastigheter vilka bedömdes
berörda, och inga synpunkter på förslaget inkom.
Fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X har endast en liten markyta för utevistelse, vilket kan ha
påverkat beslutet att bevilja bygglov för takterrass.

Fastighetsägaren har, utan att söka bygglov, utökat takterrassen åt sydost med 3,85 x 2 meter
(cirka 7,7 m2). Bygglov söks nu i efterhand för den utförda byggnadsåtgärden.

Byggnaden har genomgått många förändringar genom åren och har inga särskilda
arkitektoniska eller konstnärliga värden. Den är dock placerad inom ett område vilket
betecknas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, och är märkt med q i detaljplanen.

Den ursprungliga takterrassen linjerade med byggnadskroppens övre våning i sydost samt
med den lägre byggnadskroppens fasadliv åt nordväst.
Den nya delen sticker ut på takytan utanför vägglivet mot sydost, och blir därigenom både
synligare och ger mer insyn i grannbyggnader.

forts.
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Grannehörande har inte utförts då den tillbyggda delen av takterrass inte bör beviljas bygglov
i efterhand. Terrassens går med den utförda tillbyggnaden från att vara acceptabel till att bli
störande för såväl byggnaden och bebyggelsemiljön som omgivningen.

Vid ett beslut att avslå ansökan om bygglov i efterhand ska också ett föreläggande riktas mot
fastighetsägaren att undanröja den olovligt uppförda delen av takterrassen.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 § skall en byggnadsavgift på 4 gånger den normala
bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. Om
överträdelsen är ringa kan byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges.
Om rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) skett innan frågan om påföljd
eller ingripande tagits upp på nämndens sammanträde skall inte byggnadsavgift tas ut.
Uttag av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § kan endast ske då en bruttoarea
kan beräknas, vilket inte är fallet i detta ärende.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med hänvisning till 3 kap. 1 §
plan- och bygglagen [PBL] (byggnadsåtgärd som inte passar stadsbilden och kulturvärdena
på platsen), 3 kap. 10 § PBL (ändring som inte väl samverkar med befintlig byggnad),
detaljplanen 1 § (byggnadsåtgärd som inte passar i äldre västkustbebyggelse), samt
detaljplanen 9 mom. 1 (förvanskning av byggnadens allmänna karaktär).

att miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med 10 kap. 14 § PBL, förelägger fastighets-
ägaren att senast tre månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ha undanröjt den olovligt
uppförda delen av takterrassen på fastigheten Skaftö-Backa X:X.

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efterge byggnadsavgiften enligt 10 kap. 4 § PBL,
då det kan anses vara tillräckligt att fastighetsägaren ålagts att ta bort det olovligt uppförda.
________

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 yrkandet.

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden avslår ansökan om bygglov med hänvisning till 3 kap. 1 § plan- och
bygglagen [PBL] (byggnadsåtgärd som inte passar stadsbilden och kulturvärdena på
platsen), 3 kap. 10 § PBL (ändring som inte väl samverkar med befintlig byggnad),
detaljplanen 1 § (byggnadsåtgärd som inte passar i äldre västkustbebyggelse), samt
detaljplanen 9 mom. 1 (förvanskning av byggnadens allmänna karaktär).

2 Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, ägarna till
fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X, NN och NN, XX att senast tre månader efter att
detta beslut vunnit laga kraft, ha borttagit den olovligt uppförda delen av takterrassen
och återställt terrassen till det ursprungliga utförande för vilket bygglov beviljades den
13 april 2000.

3 Med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, beslutar nämnden att efterge
byggnadsavgiften då det kan anses vara tillräckligt att fastighetsägaren ålagts att ta
bort det olovligt uppförda.

4 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV AFFÄRSHUS, SAMT
ANLÄGGANDE AV PARKERING OCH STÖDMURAR, PÅ FASTIGHETEN
MARIEDAL X:X

Diarienummer: 10/0769
Ankomstdatum: 2010-05-12
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus, samt anläggande av
parkering och stödmurar, på fastigheten Mariedal X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 4 mars 2010, och har
vunnit laga kraft.

Projektet omfattar en affärsbyggnad på cirka 2.500 m2, och med en volym på cirka 16.000 m2.
Cirka 150 p-platser anläggs, inklusive handikapparkeringar närmast entrén, samt cykel-
parkering.
En ny infart för varutransporter ska anordnas från vägen söder om Dalskogsrondellen.

Byggnadsåtgärden är planenlig.
Ingen granne kan anses berörd av åtgärden.
Remiss är skickad till Räddningstjänsten.
Livsmedelsinspektören har meddelat att han fått sina synpunkter tillgodosedda av byggherren.

Brandskyddsdokumentation ska upprättas för byggnaden och uppvisas senast i samband med
byggsamrådet.
Byggherren ansvarar, enligt 9 kap. 1 § plan- och bygglagen, för att tillgänglighetskraven i
kapitel 3 i Boverkets Byggregler (BFS 1993:57) uppfylls.
Detaljplanens bestämmelser under rubrikerna ”mark och vegetation”, ”utformning” samt
”byggnadsteknik” anger vissa föreskrifter rörande säkerhet, dagvatten samt energisystem.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen.

att nämnden lämnar upplysning om att detaljplanens bestämmelser under rubrikerna ”mark
och vegetation”, ”utformning” samt ”byggnadsteknik” särskilt ska beaktas.
________

forts.
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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

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen beviljas bygglov.
________

Upplysning
Nämnden upplyser sökanden om att detaljplanens bestämmelser under rubrikerna ”mark och
vegetation”, ”utformning” samt ”byggnadsteknik” särskilt skall beaktas.

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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§ 152

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRANDE AV FRISTÅENDE
ALTAN TILL FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: Bygglovärende 10/0814 Tillsynsärende: 10/0295
Ankomstdatum: 2010-05-25
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av fristående altan till
fritidshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.
Ett tillsynsärende diariefördes den 4 mars 2010 angående en fristående altan som uppförts i
Grundsund. Efter kontakter med fastighetsägaren har altanen minskats i yta och den nu
aktuella bygglovansökan inkommit.

Detaljplanen för Grundsund innehåller bl.a. följande bestämmelser:
”Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt värdefull miljö. Bebyggelsens yttre och den
utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den enhetliga och för äldre
västkustförhållanden typiska karaktären bibehålles.”
”Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig byggnad, som
förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Ny bebyggelse skall beträffande
utformningen omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär.”

Plan- och bygglagens 8 kap. 1 och 2 §§, vilka är avsedda att vara uttömmande d.v.s. det är
endast det som står där som är bygglovpliktigt, nämner inte altaner. Vägledning för hantering
av altaner får därför sökas i domar från Regeringsrätten: RÅ 1995 ref. 42, samt de nyligen
tillkomna tre domarna i RÅ 2009 ref. 67.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förhållningssätt till icke-inbyggda altaner, med ovanstående
som bakgrund, delgavs fastighetsägaren i ett mejl från byggnadsinspektören i april 2010:
”Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. En altan blir
bygglovpliktig om den kan betraktas som en tillbyggnad, eller byggnad om den är friliggande.
För närvarande är altaner bygglovsfria upp till en höjd av 1,2 meter enligt tillgänglig
rättspraxis. Omvänt betyder det att altaner som till någon del ligger mer än 1,2 meter över
marknivån kräver bygglov. Observera dock att byggherren ansvarar för att altanen inte
kommer att innebära en ’betydande olägenhet’ för någon granne, t.ex. genom att insynen blir
besvärande.
I områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (markerade med q i detaljplan), främst
Gamlestan i Lysekil, Fiskebäckskil och Östersidan, samt de gamla delarna av Grundsund, är
altaner bygglovpliktiga om de till någon del ligger mer än 0,6 meter över marknivån. Detta
beror på kraven på anpassning till byggnader och bebyggelsemiljö som framgår av 3 kap. 10
§ plan- och bygglagen.”

forts.
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Tilläggas kan att alla altaner som är inbyggda under trädäcket förefaller, av domarna i RÅ
2009 ref. 67 att döma, att vara bygglovpliktiga.

Den justerade altanen är, enligt ritningar och foton, 0,5-1,1 meter över marken i framkant.
Gångbryggan som med trappor leder fram till altanen är upp till 1,6 meter över marken.
Altanen har räcken inlagda med kryssade reglar.

Då grannar redan uppmärksammat altanen har ett grannehörande i ärendet bedömts som
obehövligt.

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. 14 och 17 §§ får byggnadsnämnden förelägga en ägare till
den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse.
Föreläggandet får förenas med ett vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte
följs, kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges
bekostnad. I det sistnämnda fallet skall handräckning begäras av Kronofogdemyndigheten.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand för fristående altan, med hänvisning till
detaljplanens 1 § (den utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den enhetliga och
för äldre västkustförhållanden typiska karaktären bibehålles), samt till 3 kap. 15 § plan- och
bygglagen (tomter ska anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen).

att nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, ägarna till fastigheten
Skaftö-Backa X:X, NN och NN, båda på XX , att senast tre (3) månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft ha borttagit de olovligt uppförda byggnadsåtgärderna

att nämnden beslutar om uttagande av byggnadsavgift.
________
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Yrkanden
Lars-Gunnar Friberg (FP), Torbjörn Stensson (S) och Richard Åkerman yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att byggnadsavgiften efterges.

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall beslut att åtgärden är att betrakta som en
bygglovsbefriad åtgärd.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Friberg m.fl. yrkande mot Löfgrens yrkande.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand för fristående altan, med hänvisning
till detaljplanens 1 § (den utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den
enhetliga och för äldre västkustförhållanden typiska karaktären bibehålles), samt till
3 kap. 15 § plan- och bygglagen (tomter ska anordnas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen).

2 Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, ägarna till
fastigheten Skaftö-Backa X:X, NN och NN, båda på XX , att senast tre (3) månader
efter att detta beslut vunnit laga kraft ha borttagit de olovligt uppförda
byggnadsåtgärderna.

3 Med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, beslutar nämnden att efterge
byggnadsavgiften då det kan anses vara tillräckligt att fastighetsägaren ålagts att ta
bort det olovligt uppförda.

4 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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§ 153

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS
PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: Bygglovansökan 10/0632 Tillsynsärende 10/0296
Ankomstdatum: 2010-04-26
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovansökan i efterhand för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Fossa
X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 5 december 1960.
Hela bebyggelsegruppen av äldre hus som ligger öster om vägen i det nedre Rågårdsvik ligger
enligt detaljplanen på s.k. ”prickad mark” som inte får bebyggas.
Detaljplanen innehåller följande bestämmelse:
”Inom med Br betecknat område må, utan hinder av att området är betecknat med
punktprickning, beträffande befintlig byggnad vidtagas till nybyggnad hänförlig ändring,
dock ej till- eller påbyggnad.”

Fastighetsägaren har låtit förlänga befintlig snedtäcka med 1 m2 utan att först söka bygglov.
Berörd granne Fossa X:X har lämnat medgivande till 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.
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 byggnadsdelen är mindre än 10 m2 kan
uttag av tilläggsavgift inte göras.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov med mindre avvikelse enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen
(mindre avvikelse som stämmer med planens syften).
att nämnden beslutar att uttag av byggnadsavgift inte ska ske då överträdelsen är att betrakta
som ringa, enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.
________

forts.
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Yrkande
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

1 Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan, som
stämmer med planens syften) beviljas bygglov.

2 Med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, beslutar nämnden att efterge
byggnadsavgiften då överträdelsen är att betrakta som ringa.

________
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§ 154

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 10/0287
Ankomstdatum: 2010-02-24
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovansökan för till- och påbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fossa
X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 5 december 1960.
Hela bebyggelsegruppen av äldre hus som ligger öster om vägen i det nedre Rågårdsvik ligger
enligt detaljplanen på s.k. ”prickad mark” som inte får bebyggas.
Detaljplanen innehåller följande bestämmelse:
”Inom med Br betecknat område må, utan hinder av att området är betecknat med
punktprickning, beträffande befintlig byggnad vidtagas till nybyggnad hänförlig ändring,
dock ej till- eller påbyggnad.” Det framgår inte vilka till nybyggnad hänförliga ändringar som
avses när till- och påbyggnad undantagits.

De föreslagna byggnadsåtgärderna innefattar:
- Tillbyggnad på norra gaveln med ett trapphus i traditionell åttakantig form.
- Isolering av befintligt tak med 0,1 meter utvändigt. Detta innebär en höjning av

taknocken med upp till 0,15 meter.
- Påbyggnad med taklätta på västra sidan samt en balkong ovanpå befintlig entrédel.

Taklättans takfot kommer att ligga cirka 1,8 meter över befintlig takfot (utan tilläggs-
isolering) på denna sida.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 1 oktober 2009 § 197 en tidigare ansökan om
byggnadsåtgärder på fastigheten. Ansökan innehöll då en höjning av hela taket med 0,6 meter.
Bohusläns museum yttrade sig över den tidigare ansökan och sökanden har därefter justerat
handlingarna till att närmare följa museets anvisningar.

Berörda grannar Fossa X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Medgivande har inkommit från en av fyra delägare till Fossa X:X, medan yttranden inkommit
från övriga tre delägare. Yttranden har också inkommit från Fossa X:X och Fossa X:X.
Yttrandena från Fossa X:X har innebörden att man inget har att erinra förutsatt att åtgärderna
inte strider mot detaljplanen.
Yttrandena från Fossa X:X och X:X har innebörden att både takisoleringen och taklättan
innebär en utsiktsförlust, vilket man finner oacceptabelt. Fossa X:X har även invändningar
mot trapphusutbyggnaden.

forts.
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Sökanden har tagit del av inkomna yttranden och har kommenterat dessa. Han har också
begärt att få ärendet prövat av miljö- och byggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov med mindre avvikelse enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen
(mindre avvikelse som stämmer med planens syften).
Beslutet kan motiveras med att åtgärderna är nödvändiga för att byggnaden ska vara
användbar för helårsboende, utan att de strider mot den lokala byggnadstraditionen, samt att
olägenheterna för omgivningen inte kan anses vara betydande.
________

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) och Lars-Gunnar Friberg (FP) yrkar att nämnden skall avslå ansökan
om bygglov med motiveringen att åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser.

Richard Åkerman (M) och Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov med
mindre avvikelse.

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

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

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

Richard Åkerman (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Jerry Jacobsson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 4 7

forts.
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Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Åkerman och Larssons yrkande om bygglov mot 7 nej-röster för bifall till
Stensson och Fribergs yrkande om avslag beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet
med Stensson och Fribergs yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 8 kap. 11 § plan- och
bygglagen, då den strider mot detaljplanens 13 § med dess bestämmelse om att inga till- eller
påbyggnader får utföras i området.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-06-10 42 (67)

JUSTERING Sign:

§ 155

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV BYGGNADER TILL
KORTTIDSBOENDE/VÅRD FÖR ÄLDRE PÅ FASTIGHETEN GUNNESBO X:X

Diarienummer: 10/0037
Ankomstdatum: 2010-01-05
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnader till korttids-
boende/vård för äldre på fastigheten Gunnesbo X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 19 juni 2007 bygglov för ändrad användning av
byggnaderna på fastigheten Gunnesbo X:X till korttidsboende i form av vandrarhem och
pensionat. Ansökan om förnyelse av bygglovet inkom den 26 maj 2009, men avskrevs den 13
juli samma år.
Då vård, enligt verksamhetsbeteckningar i plansammanhang, utgör en särskild kategori skild
från boende, har det ansetts att ett nytt bygglov krävs för den av sökanden tänkta
verksamheten.

Sökanden har av länsstyrelsen erhållit tillstånd enligt socialtjänstförordningen att bedriva
enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen.
Verksamheten ska omfatta 10 rumsenheter med gemensamhetsutrymmen och personalrum.
Personalrum är placerat på övre plan i den ena byggnaden och två rumsenheter på övre plan i
den andra byggnaden. Hiss ska inte installeras enligt ritning.

Räddningstjänsten har i yttrande meddelat att man inget har att erinra mot att bygglov
beviljas. Man hänvisar i yttrandet till att Boverkets föreskrifter för ”särskilt boende” ska
följas, att boendesprinkler bör installeras, samt att man snarast vill ta del av
brandskyddsdokumentationen.

Berörda grannar Gunnesbo X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan, och
yttrande har inkommit från båda.
Yttrandet från Gunnesbo X:X redovisar att det på den fastigheten pågår djurhållning samt
verkstads- och snickeriverksamhet. Detta befaras kunna störa vårdverksamheten på X:X,
varför placeringen av denna vårdverksamhet inte är lämplig, och ansökan bör avslås.
Yttrandet från Gunnesbo X:X innehåller farhågor om störningar från verksamheten på X:X
med ökad trafik och ljudstörningar, varför ansökan bör avslås.
En delägare i fastigheten Gunnesbo X:X har bemött grannarnas yttranden.
______

forts.
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Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP), Jerry Jacobsson (S) och Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden
skall bevilja bygglov.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
________

Övriga upplysningar
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet.
________
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§ 156

ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I TVÅ ÅR FÖR ANLÄGGANDE AV
TÄLTCAMPING, UPPFÖRANDE AV UTEDASSBYGGNAD SAMT ANORDNANDE
AV PARKERING PÅ FASTIGHETEN MELLBY X:X

Diarienummer: 10/0521
Ankomstdatum: 2010-04-08
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i två år för anläggande av tältcamping,
uppförande av utedassbyggnad samt anläggande av parkering på fastigheten Mellby X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

Sökanden bedriver turistverksamhet med bergsklättraraktiviteter i Lysekils norra kommun-
delar. Till den verksamheten avser han att anlägga en enklare tältcamping för klättrarna. Två
utedass, latrinkompostering samt p-plats ska också anläggas på fastigheten.
De två utedassen är i traditionell stil med vardera en byggnadsarea på 3,3 m2.

Miljöenheten har i yttrande meddelat att tillstånd för utedass med latrinkompostering lämnats
den 6 maj 2010.

Berörda grannar Mellby X:X och X:X; Skogshem X:X; Vrångebäck X:X; samt Mellby
vägsamfällighet har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivande har inkommit från
Mellby X:X. Yttranden har inkommit från Skogshem X:X samt en av delägarna till
Vrångebäck X:X.
Skogshem X:X framför synpunkter på trafiksituationen, då vägen till Mellby X:X går över
gårdsplanen på Skogshem X:X. Man vill dock inte stoppa det tidsbegränsade bygglovet, men
anser att om verksamheten ska permanentas bör en annan vägdragning anläggas, något som
man är villig att upplåta mark till.
Från Vrångebäck X:X framförs att man motsätter sig förändringar i området med avseende på
trafik och naturförändringar. Parkeringen kommer att bli synlig från Vrångebäck X:X, och
ljudstörningar befaras. Man anser att bygglov av dessa skäl inte bör beviljas.

Förvaltningens förslag till beslut
Att nämnden beviljar tidsbegränsat bygglov i två år enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen.
Beslutet kan motiveras med att de befarade olägenheterna inte på förhand kan anses vara av
den graden att tidsbegränsat bygglov ska nekas. Utvärdering av markanvändningen kan göras
inom tvåårsperioden inför en eventuell förlängning eller permanentning av bygglovet.
________

forts.
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Yrkande
Hans Nordlund (M), Inge Löfgren (MP), Anneli Strand (S), Christer Hammarqvist (C) och
Lena M Hermansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beviljar tidsbegränsat bygglov i två år enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen.

Beslutet motiveras med att de befarade olägenheterna inte på förhand kan anses vara av den
graden att tidsbegränsat bygglov ska nekas. Utvärdering av markanvändningen kan göras
inom tvåårsperioden inför en eventuell förlängning eller permanentning av bygglovet.
________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV SKOLBYGGNAD
TILL BOSTÄDER, TILLBYGGNADER OCH FASADÄNDRINGAR, SAMT
MARKARBETEN (SPRÄNGNING) PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET X:X

Diarienummer: 10/0634
Ankomstdatum: 2010-04-26
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning av skolbyggnad till bostäder,
tillbyggnader och fasadändringar, samt markarbeten (sprängning) på fastigheten Kronberget
X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1932-09-09.

Enligt detaljplanens bestämmelser får fastigheten användas för alla verksamheter utom
industriverksamhet. Bestämmelserna innehåller begränsningar i byggnadsarea, byggnadshöjd
och våningsantal. Speciellt för fastigheten är dock att planbestämmelserna medger att
byggnader som uppförs för allmänt eller offentligt ändamål, såsom t.ex. skolor, undantas från
begränsningsreglerna. Färgarskolan har därför, helt enligt planen, uppförts högre och med fler
våningar än vad som annars skulle medgivits.

Föreslagna byggnadsåtgärder innefattar bl.a.:
- Tillbyggnader i två våningar på byggnadens norra långsida. Dessa är något högre än

planen medger, men den höjden krävs för anpassning till nivåerna i befintlig byggnad.
- Taklyft på vindsvåningen i husets längdaxel. Även dessa är något högre än tillåtet

beroende på byggnadens befintliga höjd.
- Flyttning av byggnaden entréer till den norra långsidan.
- Påbyggnad av de befintliga entréutbyggnaderna med en våning. Dessa utförs i

avvikande material för att bevara byggnadens befintliga kontur och formspråk.
- Uppförande av balkonger på byggnadens södra långsida, samt en på taket placerad

balkong på västra sidan av byggnadens tvärskepp. Balkongerna har räcke av smide
med tunna stänger.

- Fönsterändringar som återgår till de ursprungliga höga fönstren i byggnaden.
- Takfönster på gavlarna av byggnadens tvärskepp, samt en mindre taklätta vid

takbalkongen.
- Installation av hiss.
- I ansökan ingår också marklov för borttagande (sprängning) av det berg som ligger i

nordost inom fastigheten, ner till eller i närheten av den nuvarande skolgården.
13 parkeringsplatser ska anläggas på ytan nordväst om byggnaden, vilket innebär att den
tidigare skolgården kan hållas fri från parkerade bilar och bli en god utemiljö.

forts.
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Byggnadsåtgärderna kan anses uppfylla kraven i 3 kap. 10 § plan- och bygglagen.

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.

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.

I byggnaden, vilken har två trapphus, ska installeras en hiss. Denna hiss ger tillträde till 9 nav
de 11 lägenheter som tillskapas. Detta bör anses vara en tillfredsställande lösning i
förhållande till de bedömningar som kan göras utifrån byggnadsverksförordningens krav i
förhållande till byggnadens förutsättningar.

Förklaring angående tidigare planavvikelser enligt 17 kap. 18a § plan- och bygglagen bedöms
inte vara nödvändig, då byggnadsåtgärderna när de utfördes var planenliga.

forts.
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Berörda grannar Kronberget X:X, X:X, X:X, X:X och X:X samt Södra Hamnen X:X, X:X,
X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivanden
har inkommit från Kronberget X:X och Södra Hamnen X:X. Yttranden har inkommit från
Kronberget X:X, X:X och X:X samt Södra Hamnen X:X.

I yttrandet från Kronberget X:X sägs att man vill att p-platsmöjligheterna ska lösas.
I yttrandet från Kronberget X:X framförs att man önskar att den vackra tegelfasaden ska
bevaras om det går.
I yttrandet från Södra Hamnen X:X meddelas att man inte kan tillstyrka byggnadsåtgärderna
då det inte framgår var och i vilken omfattning sprängning ska utföras.
Yttrandet från Kronberget X:X innehåller negativa synpunkter på hela projektet utifrån ett
byggtekniskt och arkitektoniskt perspektiv. Inget sägs om projektgenomförandets eventuella
påverkan på förhållandena på fastigheten Kronberget X:X.

Med avseende på inkomna yttranden kan följande konstateras:
- Parkeringsplatser för lägenheterna i den f.d. skolhusbyggnaden kommer att anordnas

norr om denna, i samma stil som intilliggande parkeringsplatser.
- Tegelfasaden kommer att bevaras.
- Sprängningsarbeten skall följa gällande regelverk, och kommer att omfatta den del av

fastigheten i nordost som idag inte ligger i samma nivå som skolgården.
- Då grannar ges tillfälle att yttra sig över en bygglovansökan är avsikten att dessa ska

kunna lämna synpunkter på om de förutser betydande olägenheter relativt deras egna
förhållanden. Frågor av byggteknisk och arkitektonisk karaktär bedöms av miljö- och
byggnadsnämnden efter samråd med sakkunniga.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov med mindre avvikelse enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen
(mindre avvikelse som stämmer med planens syften).
Beslutet kan motiveras med att förändringarna i sitt sammanhang är att betrakta som mindre
avvikelser i planhänseende.

att nämnden beslutar att de föreslagna tillgänglighetsanpassningarna enligt
byggnadsverksförordningen, är att betrakta som tillfredsställande med beaktande av
byggnadens förutsättningar.

att nämnden som upplysning talar om att de normala krav som gäller vid sprängningsarbeten
med självklarhet gäller även här.
________

forts.
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Yrkanden
Lena M Hermansson (S) och Jerry Jacobsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till bygglov för ändrad användning av byggnaden och avslag
för sprängningsarbeten.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Hermansson och Jacobssons yrkande mot Löfgrens yrkande.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan, som
stämmer med planens syften) beviljas bygglov.
Beslutet motiveras med att förändringarna i sitt sammanhang är att betrakta som
mindre avvikelser i planhänseende.

2 Nämnden beslutar att de föreslagna tillgänglighetsanpassningarna enligt
byggnadsverksförordningen, är att betrakta som tillfredsställande med beaktande av
byggnadens förutsättningar.

________

Upplysning
Hänsyn skall tas till de regler och krav som gäller vid utförande av sprängningsarbeten.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-06-10 50 (67)

JUSTERING Sign:

§ 158

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV I STRID MED BYGGLOV
TILLBYGGD DEL AV FÖRRÅD (SJÖBOD), SAMT ÄNDRING AV TAK PÅ
URSPRUNGLIGT FÖRRÅD (SJÖBOD) PÅ FASTIGHETEN KLEVA X:X

Diarienummer: 10/0734
Ankomstdatum: 2010-05-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändring av i strid med bygglov tillbyggd del av förråd
(sjöbod), samt ändring av tak på ursprungligt förråd (sjöbod) på fastigheten Kleva X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom strandskydd. Vid tiden för
ursprungligt bygglov krävdes inte strandskyddsdispens för en tillbyggnad av detta slag.

Byggnadsnämnden i Lysekils kommun beviljade den 12 december 2002 § 259 bygglov för
tillbyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten Kleva X:X. Platsen ligger inom strandskyddat
område, men strandskyddsdispens krävs inte för tillbyggnader. Tillbyggnaden skulle enligt
ritning utföras i samma stil och skala som befintlig byggnad.
Då tillbyggnaden uppförts inkom en anmälan om otillåtet boende i förrådsbyggnaden. Vid
inspektion på platsen den 19 april 2004 kunde konstateras att tillbyggnaden uppförts större,
högre och med annat utseende än den ursprungliga byggnaden. Inredning i form av köksenhet
var monterad, och placering/mängd fönster tydde på att avsikten var använda byggnaden för
boende.
Byggnadsnämnden konstaterade i tillsynsärendet den 16 juni 2005 § 152 att bygglovet inte
innefattade boende men att det heller inte kunde bevisas att boende förekommit.
NN inkom den 14 september 2004 med en ansökan om ändring av befintligt bygglov till att
gälla det som faktiskt uppförts på platsen. Byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2005
§ 161 att avslå denna ansökan och att förelägga NN att åtgärda det felaktigt utförda så att det
överensstämde med beviljat bygglov. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den
10 oktober 2006 avslog överklagan. Länsstyrelsens beslut vann laga kraft.
En ny ansökan om ändring av bygglov inkom den 30 oktober 2006, nu med minskning av
fönster men även denna gång utan volymförändring av tillbyggnaden. Byggnadsnämnden
avslog den 14 december 2006 § 299 denna ansökan och hänvisade till tidigare lagakraftvunnet
beslut. Även det nya nämndbeslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 28
november 2007 avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten som i
dom den 15 januari 2009 avslår överklagandet. Kammarrätten nekade därefter 1 juni 2009
prövningstillstånd, och nämndens avslagsbeslut vann laga kraft.
Miljö- och byggnadsnämnden förlängde den 1 oktober 2009 tiden för rättelse till den 31 mars
2010, vilket därefter på sökandens begäran förlängts till den 30 juni 2010.

forts.
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NNs framförda avsikt har varit att flytta den tillbyggda delen av förrådet till en ny tomt som
han, enligt förhandsbesked av nämnden den 23 april 2009 § 264, kunde avstycka från Kleva
X:X. Nu sägs att ingen entreprenadfirma vill åta sig ett så komplicerat uppdrag.

De nu föreslagna byggnadsåtgärderna innebär att:
- Taket på tillbyggd del av förrådet (sjöboden) sänks med bibehållen taklutning.
- Storleken på tillbyggnaden bekräftas till 6,12 meters längd jämfört med 4,7 meter i

ursprunglig ansökan. Denna skillnad sägs bero på att en del av det ursprungliga
förrådet revs när de skulle byggas ihop, varför tillbyggd del inkluderar också denna
rivna del.

- Glasparti på sydvästgavel ersätts med träportar.
- Lyftning som utförts på både befintligt förråd och tillbyggnad p.g.a. sättningar i

bryggan bekräftas.
- Taket på den ursprungliga förrådsdelen lyfts till samma taklutning som, men med

något lägre höjd än, tillbyggd dels tak. Taket på ursprunglig del läggs om med
taktegel.

Miljöenheten har i yttrande meddelat att byggnaden inte får utrustas med VA-installationer,
men att man i övrigt inte har några synpunkter

Berörd granne Kleva X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har
inkommit.

För att säkerställa att de föreslagna ändringarna genomförs om bygglov beviljas, bör ett
föreläggande att genomföra åtgärderna i enlighet med bygglovet inom två år från
beslutsdatum riktas mot byggherren. Är åtgärderna då inte genomförda ska nämnden begära
handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra dem på byggherrens bekostnad.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov för volym- och fasadförändringar på tidigare befintlig del samt
senare tillbyggd del av förråd (sjöbod), enligt 8 kap. 12 § plan- och bygglagen.

att nämnden upphäver tidigare utfärdat föreläggande att åtgärda byggnaden i enlighet med
ursprungligt bygglov senast den 30 juni 2010.

Att nämnden förelägger, enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, NN att senast två år efter
nämndens beslutsdatum ha genomfört åtgärderna enligt bygglovet. Vid försummelse att
slutföra dessa byggnadsåtgärder inom föreskriven tid ska nämnden begära handräckning av
Kronofogdemyndigheten för att få dem utförda på NNs bekostnad, enligt 10 kap. 12 § plan-
och bygglagen.
________
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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

1 Nämnden beviljar bygglov för volym- och fasadförändringar på tidigare befintlig del
samt senare tillbyggd del av förråd (sjöbod), enligt 8 kap. 12 § plan- och bygglagen.

2 Nämnden upphäver tidigare utfärdat föreläggande att åtgärda byggnaden i enlighet
med ursprungligt bygglov senast den 30 juni 2010.

3 Nämnden förelägger, med stöd av10 kap. 14 § plan- och bygglagen, ägaren till boden
på fastigheten Kleva X:X, NN att senast två år efter nämndens beslutsdatum ha
genomfört åtgärderna enligt bygglovet. Vid försummelse att slutföra dessa
byggnadsåtgärder inom föreskriven tid ska nämnden begära handräckning av
Kronofogdemyndigheten för att få dem utförda på NNs bekostnad, enligt 10 kap. 12 §
plan- och bygglagen.

________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK PÅ DEL
AV FASTIGHETEN SIVIK X:X

Diarienummer: 09/0477
Ankomstdatum: 2009-04-13
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: NN
Jäv
På grund av jäv deltar inte Inge Löfgren (MP) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk på del av fastigheten
Sivik X:X.
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. Platsen är också nära intill
placeringen av ett befintligt vidkraftverk, vilket ska demonteras.
Marken ägs av Lysekils kommun.

Ansökan ska bedömas i samband med en ansökan om bygglov för ett identiskt vindkraftverk
cirka 550 meter västnordväst om placeringen i detta ärende.
Fyra befintliga vindkraftverk i området ska demonteras i samband med uppförandet av de två
nya vindkraftverken.

Vindkraftverken kommer enligt ansökan att ha en tornhöjd på cirka 90 meter samt en
rotordiameter på maximalt 100 meter. De befintliga vindkraftverken i området har en högsta
tornhöjd på cirka 55 meter, samt en rotordiameter på cirka 50 meter.
Det anges i ansökan att inga nya vägar behöver anläggas, men närmare information om hur
vindkraftverkens delar ska fraktas till platsen har inte lämnats.
Enligt tekniska ritningar som inlämnats förefaller det att krävas en plan yta på cirka
35 x 65 meter för uppföra vindkraftverket. På denna ska vindkraftverket, levererat material till
detta samt en tillfälligt monterad kran för arbetet placeras.

Ansökan har kompletterats under handläggningstiden, och innehåller nu bl.a. en buller-
utredning, en skuggningsutredning samt vindkraftverken inlagda på fotografier från olika håll.
Någon miljökonsekvensbeskrivning har inte inlämnats i samband med bygglovansökan.

forts.
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Remisser har skickats till Trafikverket, för yttrande från sjöfartens och luftfartens synvinkel,
samt till Försvarsmakten. Båda har inför nämndens möte meddelat att man behöver mer tid
för att bereda ett yttrande.
Ärendet har kungjorts på kommunens anslagstavla den 10 maj 2010, och annonserades i
tidningen Bohusläningen den 12 maj, samt Lysekilsposten den 14 maj. Handlingarna i ärendet
har hållits tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovenhet sedan kungörandet.
Sista datum för yttranden angavs till den 7 juni 2010.

Yttranden har inkommit från Samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklingsenhet (kommunala
mark- och exploateringsfrågor) samt miljöenhet. Yttranden har även inkommit från Rambo
AB (avfallshanteringsbolaget), från ägarna till Slätten X:X, från NN (Mariedal X:X), samt
från en boende inom Mariedal X:X.
I utvecklingsenhetens yttrande framhålls bl.a. att frågan om områdets markanvändning måste
prövas i ett större sammanhang och vägas mot andra intressen, samt att markupplåtelsefrågan
inte aktualiserats av byggherren för vindkraften.
I miljöenhetens yttrande konstateras att man bedömer området som olämpligt för
vindkraftverk av den aktuella storleken p.g.a. närheten till tätorten med åtföljande störnings-
risker för bostäder och rekreationsområden.
Rambo AB har inget att erinra mot ansökan, men förutsätter att eventuella vägförstärkningar
utreds och att möjliga skador bekostas och utförs av byggherren.
Fråm Slätten X:X framhålls att man befarar kraftigt försämrad boendemiljö, då man redan är
störd av befintliga mindre vindkraftverk.
NN säger i sitt yttrande bl.a. att man anser att risken för störningar från de nya verken är för
stor och att området ifråga inte lämpar sig för denna typ av vindkraftetablering.
NN, boende i XX, befarar att ljudstörningarna från de nya vindkraft-verken kommer att bli
större än med befintliga verk.

Då sökanden har begärt att nämnden tar upp ärendet till behandling, samt då det m.a.p. de
ännu inte inkomna myndighetsyttrandena kan antas att nämnden återremitterar ärendet, har
det ansetts obehövligt att omedelbart delge sökanden de inkomna yttrandena. Dessa kommer
nu att skickas till sökanden för kännedom.
________

forts.
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Yrkanden
Anneli Strand (S) och Jerry Jacobsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering
med en miljökonsekvensbeskrivning, samt inväntande av yttrande från Trafikverket och
Försvarsmakten.

Bengt Andreasson (LP) anser att ur bullersynpunkt är vindkraftverket placerat för nära
bebyggelse och yrkar att nämnden avslår ansökan.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för kontakt med sökanden
angående begäran om komplettering med miljökonsekvensbeskrivning.
Ärendets fortsatta behandling i nämnden ska också invänta yttranden från Trafikverket och
Försvarsmakten.
________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK PÅ DEL
AV FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X

Diarienummer: 09/0478
Ankomstdatum: 2009-04-13
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk på del av fastigheten
Slätten X:X.
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom strandskyddat
område enligt miljöbalken.
Marken ägs av Lysekils kommun.

Ansökan ska bedömas i samband med en ansökan om bygglov för ett identiskt vindkraftverk
cirka 550 meter ostsydost om placeringen i detta ärende.
Fyra befintliga vindkraftverk i området ska demonteras i samband med uppförandet av de två
nya vindkraftverken.

Vindkraftverken kommer enligt ansökan att ha en tornhöjd på cirka 90 meter samt en
rotordiameter på maximalt 100 meter. De befintliga vindkraftverken i området har en högsta
tornhöjd på cirka 55 meter, samt en rotordiameter på cirka 50 meter.
Det anges i ansökan att inga nya vägar behöver anläggas, men närmare information om hur
vindkraftverkens delar ska fraktas till platsen har inte lämnats.
Enligt tekniska ritningar som inlämnats förefaller det att krävas en plan yta på cirka
35 x 65 meter för uppföra vindkraftverket. På denna ska vindkraftverket, levererat material till
detta samt en tillfälligt monterad kran för arbetet placeras.

Ansökan har kompletterats under handläggningstiden, och innehåller nu bl.a. en buller-
utredning, en skuggningsutredning samt vindkraftverken inlagda på fotografier från olika håll.
Någon miljökonsekvensbeskrivning har inte inlämnats i samband med bygglovansökan.
Ansökan om strandskyddsdispens har inte inlämnats till Lysekils kommun, och inga uppgifter
om att dispens lämnats av länsstyrelsen föreligger.

forts.
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Remisser har skickats till Trafikverket, för yttrande från sjöfartens och luftfartens synvinkel,
samt till Försvarsmakten. Båda har inför nämndens möte meddelat att man behöver mer tid
för att bereda ett yttrande.
Ärendet har kungjorts på kommunens anslagstavla den 10 maj 2010, och annonserades i
tidningen Bohusläningen den 12 maj, samt Lysekilsposten den 14 maj. Handlingarna i ärendet
har hållits tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovenhet sedan kungörandet.
Sista datum för yttranden angavs till den 7 juni 2010.

Yttranden har inkommit från Samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklingsenhet (kommunala
mark- och exploateringsfrågor) samt miljöenhet. Yttranden har även inkommit från Rambo
AB (avfallshanteringsbolaget), från ägarna till Slätten X:X, från NN (Mariedal X:X), samt
från en boende inom Mariedal X:X.
I utvecklingsenhetens yttrande framhålls bl.a. att frågan om områdets markanvändning måste
prövas i ett större sammanhang och vägas mot andra intressen, samt att markupplåtelsefrågan
inte aktualiserats av byggherren för vindkraften.
I miljöenhetens yttrande konstateras att man bedömer området som olämpligt för
vindkraftverk av den aktuella storleken p.g.a. närheten till tätorten med åtföljande störnings-
risker för bostäder och rekreationsområden.
Rambo AB har inget att erinra mot ansökan, men förutsätter att eventuella vägförstärkningar
utreds och att möjliga skador bekostas och utförs av byggherren.
Fråm Slätten X:X framhålls att man befarar kraftigt försämrad boendemiljö, då man redan är
störd av befintliga mindre vindkraftverk.
NN säger i sitt yttrande bl.a. att man anser att risken för störningar från de nya verken är för
stor och att området ifråga inte lämpar sig för denna typ av vindkraftetablering.
NN boende i XX, befarar att ljudstörningarna från de nya vindkraft-verken kommer att bli
större än med befintliga verk.

Då sökanden har begärt att nämnden tar upp ärendet till behandling, samt då det m.a.p. de
ännu inte inkomna myndighetsyttrandena kan antas att nämnden återremitterar ärendet, har
det ansetts obehövligt att omedelbart delge sökanden de inkomna yttrandena. Dessa kommer
nu att skickas till sökanden för kännedom.
________

forts.
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Yrkanden
Anneli Strand (S), Lena M Hermansson (S) och Jerry Jacobsson (S) yrkar att ärendet
återremitteras för komplettering med en miljökonsekvensbeskrivning, en ansökan om
strandskyddsdispens samt inväntande av yttrande från Trafikverket och Försvarsmakten.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för kontakt med sökanden
angående begäran om komplettering med miljökonsekvensbeskrivning samt ansökan om
strandskyddsdispens.
Ärendets fortsatta behandling i nämnden ska också invänta yttranden från Trafikverket och
Försvarsmakten.
________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED GÄLLANDE KOMPLETTERING AV
TIDIGARE LÄMNAT POSITIVT FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV
TVÅ ENBOSTADSHUS, NU TILL ATT GÄLLA TRE ENBOSTADSHUS MED
AVSTYCKNING AV TOMTER INOM TIDIGARE ANGIVEN YTTRE GRÄNS,
PÅ FASTIGHETEN ÖHED X:X

Diarienummer: 10/0756
Ankomstdatum: 2010-05-12
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN NN
Adress: XX XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked gällande komplettering av tidigare lämnat positivt
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, nu till att gälla tre enbostadshus med
avstyckning av tomter inom tidigare angiven yttre gräns, på fastigheten Öhed X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade den 10 december 2009 positivt förhandsbesked för två
tomter/byggnader.

Platsen är belägen i kanten av ett område som i kommunens översiktsplan ÖP06 är betecknat
med R2:
”Område inom eller i anslutning till tätort med oförändrad markanvändning (detaljplan
saknas). Detta avser dels sådana områden där utbyggnad kan bli aktuell på mycket lång sikt
och där nya byggnader och anläggningar som kan förhindra framtida lämplig utbyggnad av
tätorten skall undvikas, dels sådana områden som av andra skäl är olämpliga att bebygga på
grund av terräng, värde som närområde etc. Allt nybyggande skall föregås av översiktliga
studier av markanvändningen samt av detaljplan.”
Den ligger också i kanten på en skyddszon runt vindkraftverkslokalisering:
”Störningszon kring miljöpåverkande verksamheter. Runt vissa verksamheter förekommer
omgivningsstörningar av lukt eller buller. Inom sådana områden skall särskild restriktivitet
iakttas vid prövning av ansökningar om nya bostäder. Rekommendationerna i Boverkets
”Bättre plats för arbete” skall följas.”
Enligt bulleranalys vid detaljplanearbetet för ett andra vindkraftverk i området ligger de
föreslagna tomterna precis innanför gränsen för 35 dB. Den ritade bullerkartan tar dock inte
hänsyn till topografin på platsen, vilket i praktiken ger ett bättre läge än det teoretiska.

forts.
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En befintlig anslutning till den väg som förvaltas av Tegen-Öheds samfällighetsförening är
avsedd att användas för de nya tomterna, samt en för dessa samfälld väg som leder till husen.
Sökanden ska anmodas att inhämta medgivande till åtgärderna från ordföranden i Tegen-
Öheds samfällighetsförening.

Inga grannar kan anses berörda av åtgärden.
Miljöenheten har tidigare lämnat ett yttrande där man konstaterar att det finns förutsättningar
att göra en avloppsanläggning inom eller i anslutning till de föreslagna tomtplatserna.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 27 maj 2010, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att en komplettering med ytterligare en tomt ger ett optimalt
markutnyttjande utan att mer mark tas i anspråk. Ingen granne kan anses berörd av ändringen
av den tidigare tillåtna åtgärden, men sökanden bör inhämta medgivande från Tegen-Öheds
samfällighetsförening.
Samrådsgruppen anser därför att miljö- och byggnadsnämnden som svar på ansökan om
förhandsbesked bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den sökta åtgärden kan
tillåtas.
________

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.

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 FÖR NYBYGGNAD AV FYRA
ENBOSTADSHUS SAMT AVSTYCKNING AV FYRA TOMTER FRÅN
FASTIGHETEN SANDÅKER X:X

Diarienummer: 09/1223
Ankomstdatum: 2009-10-08
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus samt
avstyckning av fyra tomter från fastigheten Sandåker X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R13:
”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.”

I området har under de senaste åren lämnats positivt förhandsbesked för 2+3+2 nya tomter för
helårsbebyggelse.

Fastigheterna skall ha enskilda VA-anläggningar.
Motivet till ansökan är att ge tomter till sökandens barn.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 22 oktober 2009,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen besökte platsen.
De föreslagna tomterna kan ses som en komplettering och förtätning av en befintlig
bebyggelsegrupp, även om de nuvarande husen är av enklare fritidshuskaraktär.
Tillkommande hus bör vara enplanshus, möjligen med inredningsbar vind. Om plats för stigar
och vägar mellan tomterna säkerställs vid fastighetsreglering, finns inga påtagliga hinder för
det rörliga friluftslivet i området.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

forts.
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Miljöenheten har i yttrande konstaterat bl.a. att det finns förutsättningar att göra en
avloppsanläggning inom respektive tomt, men förordar att en gemensam anläggning byggs i
anslutning till de fyra tomterna.
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och byggnads-
nämnden innan bygglov beviljas.

Berörda grannar Kyrkeby X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Sandåker X:X, X:X, X:X och X:X,
samt Skal X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivande till åtgärderna har
inkommit från Kyrkeby X:X. Yttranden har inkommit från Kyrkeby X:X och X:X samt från
Sandåker X:X.
I yttrandet från Kyrkeby X:X motsätter man sig annat än envåningshus, och vill veta var
husen ska placeras på tomterna.
I yttrandet från Kyrkeby X:X framförs att man inte vill ha andra hus för nära sig, och begär att
de två tomterna i öster tas bort.
I yttrandet från Sandåker X:X framförs bl.a. att helårshus inte passar in bland områdets
fritidshus, och begär mer upplysningar om huslägen och -storlekar. Man föreslår att ansökan
ska avslås.

Sökanden har underrättats om inkomna yttranden.

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

Att nämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader endast får ha en våning med
möjlighet till inredningsbar vind.
________

Yrkande
Hans Nordlund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Tilläggsyrkande
Kent Karlsson (S) yrkar som tilläggsyrkande att nämnden beslutar som villkor att en
gemensam anläggning byggs i anslutning till de fyra tomterna.

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

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande. Han finner att nämnden beslutar
i enlighet med Karlssons tilläggsyrkande.
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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.

Villkor för förhandsbeskedet
1 Byggnader får endast ha en våning med möjlighet till inredningsbar vind.

2 En gemensam VA-anläggning byggs i anslutning till de fyra tomterna.
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning skall ha lämnats av nämnden innan
bygglovansökan prövas.

________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 10/0771
Ankomstdatum: 2010-05-18
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN NN
Adress: XX XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Fossa X:X.
Markerad tomtplats är cirka 1.600 m2.

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.”

Enligt uppgift från sökanden finns idag inget kommunalt VA på fastigheten. Den ligger heller
inte inom VA-verksamhetsområde, men VA-ledningar finns i närheten.
Enligt ansökan avser man att ansluta till kommunala VA-ledningar.
Över den tänkta tomtplatsen går en kraftledning, och vid placering av byggnader måste
hänsyn tas till denna.

Berörda grannar Fossa X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrande har
inkommit från Fossa X:X i vilket framhålls att man inget har att invända mot åtgärden, men
att man vill bli hörd i ett kommande bygglovärende.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 27 maj 2010, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser inte att en avstyckning och bebyggande av en tomt i det aktuella läget
inte kommer att försvåra en framtida planläggning, då tomtläget är mellan befintliga
byggnader och enda tänkbara användningen torde vara den nu föreslagna.
Lantmäteriets representant i gruppen framhöll att vissa frågor rörande gränsdragningar kan
lösas i detalj när det blir aktuellt.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

forts.
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Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den sökta åtgärden kan
tillåtas.
________

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 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 FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN KYRKEBY X:X

Diarienummer: 10/0173
Ankomstdatum: 2010-01-28
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: c/o NN

XX

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

Fastigheten är belägen inom ett område som i kommunens översiktsplan ÖP06 är betecknat
med R2:
”Område inom eller i anslutning till tätort med oförändrad markanvändning (detaljplan
saknas). Detta avser dels sådana områden där utbyggnad kan bli aktuell på mycket lång sikt
och där nya byggnader och anläggningar som kan förhindra framtida lämplig utbyggnad av
tätorten skall undvikas, dels sådana områden som av andra skäl är olämpliga att bebygga på
grund av terräng, värde som närområde etc. Allt nybyggande skall föregås av översiktliga
studier av markanvändningen samt av detaljplan.”

Remiss är skickad till miljöenheten. Sökanden avser att koppla in sig på kommunal VA-
ledning som går till Kyrkeby X:X från söder.
Befintlig utfart till allmän väg ska användas.
Inga grannar kan anses berörda i sådan omfattning att de ska höras i ärendet.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 11 februari 2010,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att fastigheten redan är ianspråktagen för bostadsändamål, varför det
kan anses handla om oförändrad markanvändning. Detta innebär att översiktsplanens
rekommendationer om detaljplaneläggning inte behöver följas.
Kommunalt VA finns att ansluta sig till, inga grannar kan anses specifikt berörda av åtgärden,
och översiktsplanen kan inte anses lägga hinder i vägen för åtgärden.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.
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Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den
sökta åtgärden kan tillåtas.
________

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 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.
________


