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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2010-08-19 Justeringsdatum: 2010-08-23

Anslagsdatum: 2010-08-23 Anslagets nedtagande: 2010-09-14

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

Sammanträdestid: 2010-08-19 kl 09.15 – 14.15
Ajournering 12.00 – 13.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter:
Yngve Larsson (FP), ordf
Lars-Gunnar Friberg (FP), ej § 187
John Berntsson (M)
Hans Nordlund (M)
Christer Hammarqvist (C)
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Lars-Erik Johansson (S), t o m § 181, kl.12.00
Göran Emanuelsson (S)
Kent Karlsson (S)
Lena M Hermansson (S)
Inge Löfgren (MP), ej § 177

Ersättare:
Bengt Andreasson (LP) för Inge Löfgren § 177
Jerry Jacobsson (S) för Lars-Erik Johansson
fr.o.m. § 182, kl 13.00
Richard Åkerman (M) för Lars-Gunnar
Friberg (FP) § 187

Tjänstemän:
Gunvor Olsson, samordningsansvarig för
bygglovsverksamheten
Mats Tillander, tf förvaltningschef
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 170-176 och
§§179-188
Per Olsson, miljöchef, §§ 165-181
Ylwa Larsson, samordningsansvarig planenheten
§§ 177-178
David Engström, planarkitekt, §§ 177-178

Icke tjänstgörande ersättare:
Richard Åkerman (M)
Jerry Jacobsson (S), t o m § 181, kl. 12.00
Annelie Strand (S)
Malin Henriksson (S)
Filip Nordqvist (S)
Bengt Andreasson (LP)

Frånvarande
Inge Löfgren (MP) § 177
Lars-Erik Johansson fr. kl. 12.00
Lars-Gunnar Friberg (FP) § 187

Paragrafer: 165 - 188

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

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

Justerare:
………………………………………………..
Inge Löfgren
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JUSTERING Sign:

§ 165

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Följande ärenden utgår
Ärende 5.3 - Detaljplan för Södra Hamnen 1:114, m.fl.
Ärende 7.3 - Klagomål på bullerstörningar i bostad inom fastigheten Södra Hamnen X:X
Ärende 8.2 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad på fastigheten Kyrkeby X:X utgår.
Ärende 8.3 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på del av fast. Kronberget

X:X, Norra hamnen.

Ändring av sökande
Ärende 8.6 - Nybyggnad av industribyggnad, Södra Hamnen X:X

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 166

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

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

Bilaga: Sammanställning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 167

REVIDERING AV ATTESTORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS
VERKSAMHETSOMRÅDE

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en revidering av miljö- och byggnads-
nämndens attestordning.
Revideringen är i huvudsak föranledd av organisatoriska förändringar.

Bilaga: Attestordning
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner reviderad attestordning.
________
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JUSTERING Sign:

§ 168

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Juni
- 15 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 12 beslut rörande livsmedelshantering
- 24 beslut rörande renhållning
- 8 beslut rörande bergvärmepumpar

Bilaga: Delegationslistor
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 169

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV, KONTROLLPLANER OCH
AVVISNINGSBESLUT

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

- 33 beviljade bygglov
- 11 beslut om kontrollplan
- 1 avvisningsbeslut, försent inkommen överklagan

Bilaga: Delegationslistor
_______

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 170

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV
GYMNASIESKOLA PÅ FASTIGHETEN DONA X:X

Diarienummer: 10/0129
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN

NN
NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 10 juni 2010 att avslå överklagandena från NN, NN och
NN, Dona X:X, och avvisar överklagande från NN i den del det inte avser hinder mot bygglov
till följd av åtgärdens byggnadshöjd.

Länsstyrelsens beslut har överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 171

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM –
UPPHÄVER MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS PRINCIPBESLUT OM
PRÖVNING AV TILLBYGGNAD INOM STRANDSKYDDAT OMRÅDE

Diarienummer: 10/0151
Klagande: NN

NN
Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 4 februari 2010 § 5 att strandskyddsdispens alltid
skall prövas i bygglovärenden där en tillbyggnad innebär en utökning av befintlig huvud-
byggnad med 100 % eller mer. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som i dom den
28 juni 2010 upphäver nämndens beslut.

NN har i skrivelse den 9 aug 2010 till miljö- och byggnadsnämnden begärt att en utredning
bör genomföras i kommunen för hur detta förslag uppstått. Bland annan bör utredas på vilken
nivå i kommunen förslaget initierats samt vilka konsekvenser domen kommer att få för
kommande beslut om dispens enligt strandskyddsreglerna.

Miljöchef Per Olsson bemöter NNs skrivelse och redogör för att frågan väcktes av
samhällsbyggnadsförvaltningen via Per Olsson samt förklarar att då miljö- och
byggnadsnämndens beslut är upphävt innebär domen ingen förändring av kommande beslut.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden anser att Löfgrens skrivelse därmed är besvarad och antecknar förvaltningsrättens
dom till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 172

ANMÄLES KAMMARRÄTTENS DOM –
BIFALLER NÄMNDENS ÖVERKLAGANDE AV LÄNSRÄTTENS DOM AVSEENDE
SJÖBOD PÅ FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X

Diarienummer: 05/B219
Klagande: Miljö- och byggnadsnämnden
Motpart: NN

genom ombud Advokaten NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 19 juni 2007 § 158 ansökan från NN att ändra
användning på en sjöbod på Lilla Kornö till bostadsändamål. Nämnden förelade även NN att
undanröja de åtgärder som utan bygglov utförts för att ändra användningen till
bostadsändamål.
Även tidigare har Byggnadsnämnden i Lysekils kommun avslagit ansökningar och riktat
förelägganden mot NN.
NN överklagade avslaget till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som i beslut den
10 december 2008 avslår överklagandet och ändrar tiden till då rättelser ska vara utförda.
NN överklagade länsstyrelsens beslut till Länsrätten i Göteborg, som i dom den
3 november 2009 upphäver miljö- och byggnadsnämndens föreläggande, och uttalar sig med
betydelsen att hinder inte föreligger för att bevilja bygglov. En nämndeman redovisade vid
detta tillfälle skiljaktig mening och ansåg att överklagandet skulle avslås.

Miljö- och byggnadsnämnden har sökt och fått prövningstillstånd i Kammarrätten för
överklagande av Länsrättens dom.
Kammarrätten i Göteborg meddelar i dom den 15 juli 2010 att kammarrätten bifaller
överklagandet på så sätt att kammarrätten med undanröjande av länsrättens beslut om
återförvisning fastställer miljö- och byggnadsnämndens beslut att vägra bygglov, vidare avslår
kammarrätten överklagandet så vitt avser upphävande av föreläggande.

Bygglovhandläggaren har på uppdrag av och enligt delegation från miljö- och
byggnadsnämnden överklagat kammarrättens dom och begärt anstånd till den 30 augusti 2010
med att utveckla talan.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2010
________

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 172

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Lena M Hermansson (S) yrkar att nämnden skall anta
stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämna den som överklagande.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Regeringsrätten medger
prövningstillstånd och upphäver kammarrättens dom i den del vad avser upphävande
av föreläggande att upphöra med boende och vidta åtgärder, samt återställer nämndens
ursprungliga beslut i denna del med justering av sista datum för verkställighet av
åtgärderna.

2 Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den som
överklagande till Regeringsrätten

________
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JUSTERING Sign:

§ 173

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG PÅ
FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X

Diarienummer: 08/0671
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 7 juli 2010 att bifalla överklagande från NN och NN över
miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 december 2008 § 277, att avslå ansökan i
efterhand samt beslut om föreläggande om rättelse på fastigheten Slätten X:X.

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet vad avser punkt 1 och 2 och visar ärendet
åter till nämnden för förnyad prövning
D.v.s. nedanstående beslut:
1. Ansökan avslås med stöd av 3 kap. 2 § plan- och bygglagen (åtgärd som innebär en

betydande olägenhet för omgivningen).
Beslutet motiveras med att de föreslagna ändringarna går utöver vad grannarna har
accepterat och kan acceptera som rimlig påverkan på deras utsikt och övriga befintliga
fastighetsförhållanden.

2. Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, ägarna till
fastigheten Slätten X:X, NN och NN, båda på XX, Lysekil, att senast tre (3) månader
efter att detta beslut vunnit laga kraft ha åtgärdat de utförda byggnadsåtgärderna på
fastigheten Slätten X:X så att de överensstämmer med bygglov beviljat 2008-03-17.

Bygglovhandläggaren har på uppdrag av och enligt delegation från miljö- och
byggnadsnämnden överklagat länsstyrelsens beslut och begärt anstånd till den 30 augusti
2010 med att utveckla talan.

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden inte skall överklaga länsstyrelsens beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att inte utveckla talan i ärendet och återkallar från förvaltningsrätten
tidigare inlämnad överklagan.

2 Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 174

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG FÖR NYBYGGNAD AV
FLERBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 08/0563
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 maj 2008 § 127 att avslå ansökan om bygglov
för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Södra Hamnen X:X. Beslutet överklagades till
länsstyrelsen som beslutade den 24 november 2009 att avslå överklagandet, och anger i skälen
för sitt beslut att man delar nämndens bedömning.
Sökanden överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten som i dom den 18 juni 2010
avslår överklagandet.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förvaltningsrättens dom antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 175

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM
STRANDSKYDDSDISPENS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ X:X

Diarienummer: 09/0184
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 april 2009 § 78 att avslå ansökan om dispens
från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Skaftö X:X.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 31 maj 2010 avslår överklagandet.

Sökanden har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 176

LÄNSSTYRELSENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
ÖVERKLAGAT BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL-
OCH PÅBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 09/0469 Länsstyrelsens diarienummer: 403-97657-2009
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 oktober 2009 § 198 att avslå ansökan om
bygglov för till- och påbyggnad av fritidshus på fastigheten Lönndal X:X. Beslutet
motiverades med hänvisning till 3 kap. 10 och 12 §§ plan- och bygglagen samt till
bestämmelser i detaljplanen.

Sökanden har överklagat beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som nu anmodat
miljö- och byggnadsnämnden att yttra sig över en tjänsteanteckning av länsstyrelsens
handläggare av ärendet.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2010
________

Yrkande
Lars-Gunnar Friberg (FP) och Lena M Hermansson (S) yrkar att nämnden skall anta
stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämna den som yttrande till
länsstyrelsen.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden anser att den bedömning man gjort är korrekt utifrån
byggnadens förutsättningar och dess plats i bebyggelsemiljön.

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

________
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JUSTERING Sign:

§ 177

PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GULLMARSBADEN M.M, LYSEKILS
KOMMUN

Diarienummer: MBN 10/41/214

Jäv
På grund av jäv deltar inte Inge Löfgren (MP) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett program till detaljplan för Gullmars-
badens Camping m.m. Syftet är att säkerställa allmänhetens tillträde till området kring
Gullmarsbaden, utreda förutsättningarna för att utveckla campingen, möjligheten till
förtätning av bostäder samt utreda lämplig användning av marken mellan Ulserödsvägen och
Dalskogens kyrkogård.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning koncept
Programskiss, koncept

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att skicka ut planprogrammet för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och
bygglagen.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att skicka ut planprogrammet för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och
bygglagen.
________
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JUSTERING Sign:

§ 178

DETALJPLAN FÖR ÖSTRA STOCKEVIK, GRÖNSKULT 2:146 M.FL, SKAFTÖ,
LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 05/104/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för utbyggnad av bostäder i Östra Stockevik har varit utskickat för
samråd under april - maj 2010. Detaljplanen skickade till statliga myndigheter och verk,
kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. Ett samrådsmöte hölls i Skaftö
Folkets Hus den 20 april 2010.

Synpunkterna som inkommit under samrådet finns redovisade och kommenterade i en
samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse koncept

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

Yrkanden
Lars-Gunnar Friberg (FP), Lena M Hermansson (S), Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren
(M) yrkar att planförslaget skall återremitteras till förvaltningen för att slutföra pågående
utredningar. Därefter vill nämnden ta ställning till en komplett utställningshandling.

Christer Hammarqvist (C) och Kent Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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 att avgöra ärendet idag
Nej-röst för bifall till Friberg m.fl. yrkande om återremiss.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. 178

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Gunnar Friberg (FP) x

Hans Nordlund (M) x

John Berntsson (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 5 6

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden återremitterar planförslaget till förvaltningen för att slutföra pågående utredningar.
Därefter vill nämnden ta ställning till en komplett utställningshandling.
________
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JUSTERING Sign:

§ 179

FÖRELÄGGANDE ATT FLYTTA FÖRRÅD (SJÖBOD) FRÅN KOMMUNAL
STRANDSKYDDAD MARK PÅ FASTIGHETEN TUNTORP X:X

Diarienummer: 08/1083
Ankomstdatum: 2008-10-83
Fastighetsadress: XX
Fastighetsägare: NN
Bodens ägare: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser föreläggande att flytta förråd (sjöbod) från kommunal strandskyddad mark på
fastigheten Tuntorp X:X.
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område, men inom strandskydd enligt
miljöbalken.

På platsen, vilken används som småbåtshamn för enskilda intressenter, finns sedan tidigare
båtbryggor och sjöbodar.

Vid besiktning på platsen kunde konstateras att en ny byggnad var under uppförande på den
plats där tidigare en mindre sjöbod legat. Med ledning av inkomna uppgifter vände sig
byggnadsinspektören till NN med begäran om förklaring till det utförda arbetet.
Förklaring med innebörden att avsikten varit att renovera en befintlig byggnad, samt ansökan
om bygglov, inkom från NN och NN den 10 september 2008.
Uppmaning att söka strandskyddsdispens samt att teckna arrendeavtal skickades till de
sökande.

Då alla arrendeavtal i området har varit föremål för översyn, och inga nya ingåtts under tiden,
har ärendet dragit ut något på tiden. Arrendeavtal för placering på en annan plats i området nu
har tecknats mellan kommunen och en i sammanhanget ny person NN, vilken också står för
ansökan om strandskyddsdispens och ansökan om bygglov.

Om strandskyddsdispens samt bygglov beviljas på arrendeplatsen kan byggnaden flyttas dit.
Om dessa inte beviljas ska byggnaden ändå flyttas från sin nuvarande plats, där den varken
har arrendeavtal, strandskyddsdispens eller bygglov.

Förslag till beslut
att nämnden förelägger ägaren av boden NN att senast 3 (tre) månader efter att detta beslut
har vunnit laga kraft, ha flyttat det olovligt uppförda förrådet (sjöboden) från platsen.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden förelägger ägaren till boden NN att senast 3 (tre) månader efter att detta beslut har
vunnit laga kraft, ha flyttat det olovligt uppförda förrådet (sjöboden) från platsen.
________
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§ 180

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA
PÅ FASTIGHETEN KYRKEBY X:X

Diarienummer: 10/1042
Ankomstdatum: 2010-07-02
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökande NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 2 juli 2010 ansökt om
strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Kyrkeby X:X. Den planerade
byggnaden ska placeras på fastigheten i anslutning till befintlig simbassäng som kommer
ligga framför gäststugan.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 juli 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Kyrkeby X:X, vid
Ramsvik i Lysekils kommun.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 Miljö- och byggnadsnämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av gäststuga på
fastigheten Kyrkeby X:X, vid Ramsvik i Lysekils kommun.

2 Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk.
________

forts.
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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 vunnit laga
kraft.

Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Göralands län som inom tre (3) veckor
ska ta ställning till om det finns skäl för prövning av kommunens beslut om dispens eller inte.

För att få utföra åtgärden krävs även bygglov från miljö- och byggnadsnämnden.
_________
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§ 181

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

Diarienummer: 08/1537
Ankomstdatum: 2008-11-03
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) ansökt om bygglov och
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett förråd (sjöbod) på fastigheten Tuntorp X:X.
Förrådet kommer att uppta en yta på 15 m2.

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

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 juli 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
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av förråd på fastigheten Tuntorp X:X, vid
Brofjorden i Lysekils kommun.
________

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 Miljö- och byggnadsnämnden 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 Tuntorp
X:X, vid Brofjorden i Lysekils kommun.

2 Endast den mark som upptas av byggnaden och som redovisas i
ansökningshandlingarna och som regleras i arrendeavtal 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 vunnit laga
kraft.

Naturvårdsverket har rätt att överklaga ett beslut inom tre veckor från det verket fått del av
beslutet.
________
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§ 182

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD (SJÖBOD) PÅ
ARRENDEPLATS PÅ FASTIGHETEN TUNTORP X:X

Diarienummer: 10/0770
Ankomstdatum: 2010-05-18
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd (sjöbod) på arrendeplats på
fastigheten Tuntorp X:X.
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område, men inom strandskydd enligt
miljöbalken.
Ansökan ska behandlas endast under förutsättning att nämnden tidigare fattat beslut att bevilja
strandskyddsdispens för den aktuella byggnaden.

På platsen, vilken används som småbåtshamn för enskilda intressenter, finns sedan tidigare
båtbryggor och sjöbodar.
Marken ägs av Lysekils kommun, och sökanden har undertecknat ett arrendeavtal för den
aktuella platsen.
Byggnaden började uppföras på en annan plats i området, och har blivit föremål för
tillsynsingripande. Den ska nu flyttas till den plats som anges i arrendeavtalet.
Byggnaden är på 15 m2 och följer riktlinjerna i kommunens sjöbodspolicy.
Inga grannar kan anses berörda av åtgärden.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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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§ 183

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ
FASTIGHETEN FINNSBO X:X

Diarienummer: 10/0288
Ankomstdatum: 2010-03-02
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Finnsbo X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 31 augusti 1965.
Enligt planens bestämmelser får fastigheterna bebyggas med en huvudbyggnad på högst
60 m2 samt ett uthus på högst 10 m2.
Befintligt byggnad på fastigheten är på 49,7 m2, och den sökta tillbyggnaden är på 24,4 m2,
vilket ger en sammanlagd area på 74,1 m2. Överytan är i detta fall 23,5%, och motsvarande
avvikelser har medgivits vid tidigare bygglovprövningar i området.
Tillbyggnaden är placerad inom det område på fastigheten som får bebyggas.
Motiveringen till överytan är att byggnaden får ett mer harmoniskt utseende om flyglarna på
ömse sidor om den tidigare överbyggda altanen är av likvärdig storlek.
Berörda grannar Finnsbo X:X samt X:X/X:X givits möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
synpunkter har inkommit.
Miljöenheten har meddelat att man inget har att erinra mot ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre
avvikelse i överensstämmelse med planens syfte).
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse i överensstämmelse med
detaljplanens syfte) beviljas bygglov.
________

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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§ 184

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD (SJÖMAGASIN) PÅ
FASTIGHETEN BRÄCKE X:X

Diarienummer: 10/0868
Ankomstdatum: 2010-06-04
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd (sjömagasin) på fastigheten
Bräcke X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse.
Den aktuella platsen omfattas inte av strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken.

I kommunens översiktsplan är området markerat med flera beteckningar, del 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.”
Det ligger också inom R9:
”Skyddszon för Brofjordens industriområde. Område runt Brofjordens industriområde där det
föreligger risk för störningar från befintliga och framtida anläggningar. Pågående
markanvändning kan tillsvidare fortsätta. Ingen ny bostadsbebyggelse eller andra
anläggningar som förhindrar industrins lämpliga utveckling medges.”
Udden väster om den föreslagna byggnadsplaceringen är också markerad som Rv2:
”Vattenområde för kommersiell hamnverksamhet. Hamninnehavare äger särskild rätt att
förvärva och nyttja hamnområdet. Lysekils hamn är av riksintresse för totalförsvaret.”
Det sistnämnda Rv2-området avser bogserbåtsverksamhet för raffinaderiets verksamhet.
Inga av de aktuella beteckningarna kan anses blockera möjligheten att bevilja bygglov.

I Lahälla finns sedan tidigare en småbåtshamn med bryggor. Fastigheten har förvärvats av
sökanden och hennes familj, och avsikten är att utveckla småbåtshamnen i Lahälla, med den
aktuella byggnaden som förråd till verksamheten.

Det nu aktuella magasinet är avsett att ersätta en tidigare förrådsbyggnad i närheten, vilken
byggnad inte klarade att renoveras utan deformerades så kraftigt under byggnadsarbetet att
den fick rivas tidigare i år. Den tidigare byggnaden var placerad över en fastighetsgräns,
vilket är anledningen till att den nya byggnaden fått en annan placering.
Det har i Lahälla även funnits fler byggnader som tidigare rivits.

forts.
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Byggnaden är i två våningar med en byggnadsarea på 60 m2. Utformningen ansluter till
magasinsbyggnader på kusten.

Berörda grannar Bräcke X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Yttranden har inkommit från Bräcke X:X, X:X, X:X, samt en anonym person. Samtliga är
negativa till förändringar i området (se bilagor). NN på Bräcke X:X, vars fastighet ligger
närmast den föreslagna byggnaden, menar att det är höjden på byggnaden som är mest
störande. Han kan acceptera en byggnad i en våning, eventuellt med en måttlig ökning av
byggnadsarean.
Sökanden har i skrivelse bemött de inkomna yttrandena (se bilaga).

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden återremitterar ärendet till stadsbyggnadsförvaltningen med instruktion att
diskutera med sökanden om byggnaden kan utformas i en våning med en maximal
byggnadsarea på 75 m2.
________

Yrkande
Hans Nordlund (M) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut och yrkar att ansökan skall återremitteras.

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

Nämnden återremitterar ärendet till stadsbyggnadsförvaltningen med instruktion att diskutera
med sökanden om byggnaden kan utformas i en våning med en maximal byggnadsarea på
75 m2.
________
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§185

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD SAMT
RIVNING AV BEFINTLIG INDUSTRIBYGGNAD PÅ DEL AV FASTIGHETEN
SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 10/0994
Ankomstdatum: 2010-06-21
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av på del
av fastigheten Södra Hamnen X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 28 februari 2008.
Ärendet inkom den 21 juni 2010, nybyggnadskarta inkom den 19 juli 2010, och
kompletterande ritningar, brandskyddsdokumentation samt övrig dokumentation inkom den
10 augusti 2010.

Byggnaden har en byggnadsarea på 4.440 m2, och en byggnadsvolym på cirka 56.000 m3.
Byggnadens taknockhöjd är 16,6 m. Detta innebär att av de 10 % av detaljplanen markyta
som får ha nockhöjd högre än 15 meter (maximalt 30 meter) har nu cirka 3.000 m2 utnyttjats.

Omklädningsrum finns för sammanlagt 66 personer, till vilket kommer två kontorsrum samt
ett storkontor med nio platser.

Enligt detaljplanen ska lägsta golvhöjd för byggnader vara +2,3 meter över nollplanet, och
enligt uppgift som lämnats ska golvnivån ligga på minst den höjden.
Ansökan följer även i övrigt detaljplanens bestämmelser.
Ingen granne kan anses berörd av åtgärden.

Handlingarna har godkänts av en grupp arbetstagare i den nuvarande verksamheten hos
Seabased Industries AB.
Yttrande från Räddningstjänsten föreligger.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall bevilja bygglov.

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

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov och rivningslov 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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§ 186

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA,
SAMT RIVNING AV BEFINTLIGT FÖRRÅD OCH GÄSTSTUGA,
PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 10/0341
Ankomstdatum: 2010-03-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga, samt rivning av befintligt
förråd och gäststuga, på fastigheten Lönndal X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 22 oktober 1986.
Enligt detaljplanen får på varje fastighet finnas högst en huvudbyggnad och ett uthus.

På fastigheten finns en huvudbyggnad, och på den aktuella platsen en äldre förrådsbyggnad
samt en gäststuga vilken beviljades bygglov 1992.

Byggnadsnämnden beviljade den 14 oktober 2004 § 226 bygglov för att ersätta de bägge
uthusen med en gäststuga på 37 m2. Denna skulle ha pulpettak med en högsta höjd på mellan
3,4 och 3,6 meter över marken, och placeras 1,0 meter från tomtgränspunkt mot Lönndal X:X.
Höjdskillnaden mellan fastigheterna Lönndal X:X och X:X är enligt uppgift cirka 2 meter.
Grannen på Lönndal X:X lämnade medgivande till åtgärden.

Gäststugan uppfördes aldrig inom lovets giltighetstid. Fastigheten har nu fått ny ägare som
sökt nytt bygglov för samma gäststuga som tidigare, dock med den ändringen att byggnaden
ska ha sadeltak. Taknockhöjden är mellan 3,4 och 3,6 meter över marken, och placeringen är
densamma som tidigare.
Byggnaden är planenlig.

Grannen på Lönndal X:X (samma som vid tidigare bygglovprövning) motsätter sig nu
ansökan med anledning av byggnadens höjd, vilken sägs bli högre än i tidigare bygglov. I
yttrandet har man ändrat mått från tidigare bygglov och nuvarande ansökan efter skalmått på
ritning. Enligt praxis i ritteknik gäller dock mått före ritning, och ett bygglov med måttet 3,6
meter gäller för detta oavsett vad som ritats.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov.
________

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
________

Upplysning
Då byggnaden placeras nära en byggnad på en angränsande fastighet, är det byggherrens
ansvar att föreskrifterna i Boverkets Byggregler (BFS 1993:57) avsnitt 5:7 uppfylls.

Ny byggnad skall ges ett fasadskikt av stående träpanel, som målas i vit eller annan ljus
täckande färg.
________

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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§ 187

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED GÄLLANDE ANLÄGGANDE AV BADPLATS
MED OMKLÄDNINGSBYGGNAD SAMT BRYGGOR, PÅ DEL AV FASTIGHETEN
SKAFTÖ-BACKA X:X I GRUNDSUND

Diarienummer: 10/0615
Ankomstdatum: 2010-04-21
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: c/o NN

XX

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Gunnar Friberg (FP) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked gällande anläggande av badplats med
omklädningsbyggnad samt bryggor, berörande fastigheterna Skaftö-Backa X:X, X:X och X:X
i Grundsund.
Den aktuella platsen med bryggor och placering av omklädningsbyggnad är placerad inom
detaljplanelagt område, vilket i planen är betecknat med ”allmän plats – park”. Planen antogs
1986-01-21, och vann laga kraft 1988-11-24.

Alla planerade bryggor och byggnader ligger på fastigheten Skaftö-Backa X:X vilken ägs av
Lysekils kommun. Fastigheterna Skaftö-Backa X:X och X:X ligger norr därom, och kommer
sannolikt att nyttjas av badande på platsen om anläggningen kommer till stånd.

Projektet beskrivs av sökanden på följande sätt:
”Bryggan börjar strax innan (söder om) Pelles restaurang och passerar utanför denna. Efter
passagen av restaurangen ansluter bryggan till berget och läggs på i berget infästa konsoler.
Bryggans totala längd blir ca 170 meter. Bredden beräknas bli 2,25-2,50 m. Höjden över
medelvattenståndet beräknas bli 1,5-2,0 m. Långbryggan ansluter till den kommunägda
marken.
I anslutning till långbryggan är det tänkt att ett par flytbryggor med vågbrytande funktion
skall placeras ut så att en skyddad vattenyta erhålles innanför dessa bryggor. Flytbryggornas
placering på bifogad skiss är preliminär. De skall arrangeras så att säkrast möjliga
förhållanden erhålles för de badande och för skydd mot vågor vid starka vindar.
Badplatsen bör förses med toalett, sötvattendusch och utrymme för omklädning. Dessa enkla
byggnader bedöms i nuläget kunna placeras på den av kommunen ägda marken i nära
anslutning till långbryggan.
Ambitionen är att själva badet skall ha anordningar för handikappbad samt en barnanpassad
del. I övrigt skall trappstegar och hoppanordningar installeras i för badet lämplig omfattning.
Den privatägda marken Skaftö-Backa X:X och X:X berörs inte till någon del av ovan
beskrivna anläggningar.”
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Det kan i detta sammanhang påpekas att det redan idag är tillåtet att bada på fastigheterna
Skaftö-Backa X:X, X:X och X:X, och att ansökan gäller anordningar på X:X för att förenkla
för badande.

Planer och bestämmelser
Det aktuella landområdet för badplats är i gällande detaljplan markerat som ”allmän plats –
park”. Vattenområdet är markerat som just ”vattenområde”, och i detaljplanens bestämmelser
står: ”Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller
överbyggas.”
Området längs vattnet norr om den föreslagna badplatsen ligger inom strandskyddat område,
vilket också gäller för fastigheterna Skaftö-Backa X:X och X:X. På en 7-8,5 m bred remsa
längs södra delen av Skaftö-Backa X:X gäller också detaljplanens bestämmelse om ”allmän
plats – park”.
Även om det inte specifikt är angivet som badplats i detaljplanen kan detta ändamål ändå
hävdas ha sådant allmänt intresse att det är i enlighet med planbestämmelserna.

Ägoförhållanden
Den föreslagna badplatsen samt området för gångbrygga ligger helt inom mark och vatten
som ägs av Lysekils kommun.
Norr om den aktuella platsen ligger två fastigheter i privat ägo, Skaftö-Backa X:X och X:X.
Fastigheten Skaftö-Backa X:X, längst norrut, ägdes tidigare av Svenska Esso AB. Detta
företag sökte 1976 tillstånd att uppföra ett bostadshus på platsen, vilket avstyrktes av
Byggnadsnämnden i Lysekils kommun, och avslogs av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus
län. Ett överklagande av detta beslut till Regeringen återkallades senare. Numera ägs
fastigheten av två privatpersoner, vilka båda meddelat att de inte har något att invända mot
ansökan.
Den vid den föreslagna badplatsen närmast liggande fastigheten är enligt uppgift sju oskiftade
dödsbon efter ett ursprungligt oskiftat dödsbo från 1933. Dödsbodelägarna uppgår enligt
samma uppgifter till cirka 45 personer. Då fastigheten genom strandskyddet inte kan användas
för bebyggelse eller annat enskilt ändamål, och då varje enskild delägare har en liten del av
helheten, har det ansetts obehövligt att kommunicera med alla dessa dödsbodelägare.

Beredning av samrådsgruppen
Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärende den 27 maj 2010, och
lämnade då följande yttrande:
”Samrådsgruppen anser att projektet är intressant, och att det kan ge mervärden till
Grundsunds samhälle. Det finns dock ett flertal punkter som bör belysas i sammanhanget:

- Räddningstjänstens tillgänglighet för ex.vis. bårtransporter
- Möjligheter till avfallsuppsamling och -tömning
- Parkeringsplatser, i den mån sådana anses behövas

Gruppen anser vidare att de i skisserna markerade båtplatserna längs långbryggan bör utgå, då
de kan minska tillgängligheten längs denna brygga för både allmänhet och servicefunktioner.

forts.
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Dessa båtplatser är sannolikt heller inte särskilt bra placerade med hänsyn till vågor och vind.
Frågan om finansiering och huvudmannaskap för drift och underhåll av badplats och brygga
ligger utanför prövningen enligt plan- och bygglagen, men är också av visst intresse i
sammanhanget.
Samrådsgruppen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att som förhandsbesked,
enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen, bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas, under
förutsättning att de ovan nämnda punkterna kan lösas på ett tillfredsställande sätt.”

Grannehörande
Handlingar i ärendet har skickats till ägarna till fastigheten Skaftö-Backa X:X, till en person
som antogs kunna representera dödsboet till Skaftö-Backa X:X, samt till ägarna av
restaurangen NN.
Båda delägarna till Skaftö-Backa X:X samt ägarna till NN har lämnat medgivande.
Den person som antogs vara dödsboförvaltare har förklarat att hon inte har den uppgiften (se
sista stycket under ägoförhållanden). Från dödsbodelägarna till fastigheten Skaftö-Backa X:X
har inkommit negativa yttranden från NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN och NN. Då
tio negativa yttranden lämnats kan dessa anses vara tillräckligt för att vara representativt för
dödsbodelägarnas inställning.

Remisser
Remisser har skickats till Räddningstjänsten samt till Rambo (avfallshantering).
Ingen av dessa har funnit anledning av svara på remissen, vilken enligt text på denna ska
tolkas som att de inte har något att invända. Att Räddningstjänsten och Rambo inte har något
att invända minskar naturligtvis tyngden av yttranden som anger svårigheter för dessa båda att
utföra sina sysslor vid badplatsen.

Kompletteringar av ärendet
Sökanden har efter samrådsgruppens yttrande kompletterat med att man anser att
långbryggans konstruktion möjliggör både bårtransporter och sophämtning. Man menar också
att de parkeringsplatser och -regler som är på gång i samhället tillgodoser p-behovet, vilket
inte mer än marginellt påverkas av badplatsen. Vidare sägs att inga båtplatser är avsedda att
anordnas längs långbryggan. Vad gäller frågan om huvudmannaskap och finansiering sägs att
Lysekils kommun påtagit sig byggherreansvaret för badplatsen och att den ska drivas i
kommunal regi.

Vidare beslut
Sökanden har, under förutsättning att nämnden lämnar positivt förhandsbesked, att söka
tillstånd för byggande i vatten samt enligt bestämmelserna för Gullmarns naturvårdsområde
hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Efter att länsstyrelsen lämnat nödvändiga tillstånd ska ansökan om bygglov för badplats
inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden, vilken fattar beslut i bygglovärendet.

forts.
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Förslag till beslut
att nämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar att den
sökta åtgärden kan tillåtas
________

Yrkanden
Lena M Hermansson (S), Hans Nordlund (M) och Richard Åkerman (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall avslå ansökan.

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

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

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Hermanssons m.fl. yrkande om positivt förhandsbesked.
Nej-röst för bifall till Stensson m.fl. yrkande om avslag.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Richard Åkerman (M) x

Hans Nordlund (M) x

John Berntsson (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lena M Hermansson (S) x

Jerry Jacobsson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 6 5

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Hermanssons m.fl. yrkande mot 5 nej-röster för Stensson m.fl. yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Hermanssons m.fl. yrkande.

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

3 Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats.
_________

Reservationer
Mot beslutet lämnar Torbjörn Stensson (S), Kent Karlsson (S), Göran Emanuelsson (S), Jerry
Jacobsson (S) och Inge Löfgren (MP) skriftliga reservationer.
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN TORGESTAD X:X

Diarienummer: 10/0075
Ankomstdatum: 2010-01-18
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Torgestad X:X.
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, samt även utanför
strandskyddat område och Gullmarns naturvårdsområde.

Platsen är belägen inom ett område som i kommunens översiktsplan är betecknat med R19:
”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk
och hällmarker. Området har inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och mindre
grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.”

I ursprunglig ansökan angavs att byggnaden skulle vara ett fritidshus, men sökanden har
ändrat detta till att gälla ett hus med helårsstandard.

Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp tog upp ärendet till diskussion den 11 februari
2010, och lämnade då följande yttrande:
Samrådsgruppen är mån om att byggnader inte placeras på de högsta punkterna i landskapet,
vilket strider mot byggnadstraditionen, utan rekommenderar att diskussioner förs med
sökanden för att finna en lämplig placering som anpassas till landskapet.
I övrigt har gruppen inget att erinra mot ansökan.

Kontakter har tagits med sökanden, och denne har meddelat att huset ska placeras i en svacka
på det aktuella höjdpartiet, samt utföras som en låg byggnadskropp för att anpassas till
landskapet.

Miljöenheten har i yttrande meddelat att det bör finnas möjlighet att göra en avlopps-
anläggning i anslutning till platsen, beskrivit de förutsättningar som gäller i förhållande till
bl.a. Natura 2000-området, samt talat om att tillstånd för enskilt avlopp ska ha meddelats före
beslut om bygglov tas.
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Berörda grannar Torgestad X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig
över ansökan.
Torgestad X:X och X:X har lämnat medgivande till åtgärderna.
Torgestad X:X och X:X har lämnat yttranden med innebörden att man inte har något att
invända mot åtgärderna som sådana, men man uttrycker farhågor kring dagvattenavrinningen
i området m.a.p. den nya väg som ska anläggas.

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

Yrkande
Hans Nordlund (M) 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.

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.
_________


