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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Justeringsdatum: 2010-10-05

Anslagsdatum: 2010-10-05 Anslagets nedtagande: 2010-10-27

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

Sammanträdestid: 2010-09-30 kl 09.15 – 14.45
Ajournering 12.30-13.30

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Hans Nordlund (M)
Christer Hammarqvist (C)
Lars-Erik Johansson (S)
Göran Emanuelsson (S)
Kent Karlsson (S)
Inge Löfgren (MP), ej § 194

Tjänstemän:
Mats Tillander, förvaltningschef
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 194-200 och
§§ 208-213
Roger Kämäräinen, planarkitekt, t.o.m § 203
Josefin Kaldo, enhetschef, t.o.m. § 207
Anders Fransson, byråinspektör, §§ 204-205
Jenny Andersson, miljöinspektör §§ 204-205
Dan Jagefeldt, miljöingenjör, §§ 204-207

Lars-Åke Olsson (FP) ej § 211 för Yngve
Larsson (FP)
Anneli Strand (S) för Yngve Larsson (FP) § 211
Jerry Jacobsson (S) för vakant (FP)
Richard Åkerman (M) för John Berntsson (M)
Marianne Bråten (S) för Lena M Hermansson
(S)
Bengt Andreasson (LP) för Inge Löfgren (MP)
§ 194

Icke tjänstgörande ersättare:
Annelie Strand (S)
Filip Nordqvist (S)
Bengt Andreasson (LP) t.o.m. kl.12.30 § 206
Knut-Dag Grenness (-)

Frånvarande
Inge Löfgren (MP) § 194
Bengt Andreasson (LP) fr.o.m. kl. 12.30 § 207
Lars-Åke Olsson (FP) § 211

Paragrafer: 189 - 213

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

Ordförande:
………………………………………………..
Torbjörn Stensson

Justerare:
………………………………………………..
Christer Hammarqvist
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JUSTERING Sign:

Miljö- och byggnadsnämndens ledamot Lars-Gunnar Friberg (FP) har avlidit den 17
september 2010.

Miljö- och byggnadsnämnden inleder sammanträdet med en tyst minut.
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JUSTERING Sign:

§ 189

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Följande ärenden utgår:

7.2 Inrättande av vattentoalett utan miljö- och byggnadsnämndens tillstånd på fastigheten
Ramholmen X:X

9.2 Förhandsförfrågan nybyggnad av två enbostadshus på, samt avstyckning av tomter
från fastigheterna Björneröd X:X och Österöd X:X

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 190

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

Sammanställning juli och augusti 2010 av inkomna bygglovansökningar och utgående beslut
samt sammanställning av ”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut.
samt
Sammanställning miljöärenden och miljötillsyn för juli och augusti 2010.

Bilaga: Sammanställning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 191

DELÅRSBOKSLUT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m augusti 2010.
Delårsbokslutet till och med augusti 2010 visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens
verksamhet.
Anledningen till den positiva avvikelsen är bland annat att förvaltningen har haft ökade
intäkter på bygglovsenheten.

Bilaga: Delårsbokslut 2010
________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden godkänner delårsbokslutet för 2010 med tillägg att
miljömålen omarbetas inför 2011.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner delårsbokslutet för 2010 med tillägg att miljömålen omarbetas inför
2011.
________
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JUSTERING Sign:

§ 192

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har under juli och augusti 2010, med stöd av delegationsbeslut, beslutat
följande:

Juli
- 10 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 7 beslut rörande livsmedelshantering
- 15 beslut rörande renhållning
- 1 beslut, övriga ärenden

Augusti
- 6 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 8 beslut rörande livsmedelshantering
- 7 beslut rörande renhållning
- 2 beslut rörande bergvärmepumpar

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 193

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV, KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har under juli och augusti 2010, med stöd av delegationsbeslut, beslutat
följande:

9 beviljade bygglov under juli och 16 beviljade bygglov i augusti
10 beslut om kontrollplan totalt under juli och augusti

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 194

YTTRANDE MED ANLEDNING AV ANMÄLAN OM MISSTANKE OM BROTT
MOT PLAN- OCH BYGGLAGEN, AV LYSEKILS KOMMUN INOM
INDUSTRIOMRÅDE DALSKOGEN 3

Diarienummer: MBN 07-60-214
Anmälare: NN

NN

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

Ärendebeskrivning
NN i Lysekils kommun har, genom NN, inlämnat en anmälan till miljö- och
byggnadsnämnden. Anmälan gäller misstanke om brott mot plan- och bygglagen av Lysekils
kommun genom att börja byggandet av industriområdet Dalskogen 3 utan att nödvändiga
beslut vunnit laga kraft.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 17 augusti 2010
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall anta stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin
egen.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att anmälan lämnas
utan åtgärd.
________
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JUSTERING Sign:

§ 195

RAPPORT ÖVER SOMMARENS GLASSPROVER

Under juli månad 2010 har 8 st. mjukglassprover och 21 st. skopglassprover tagit på 15
försäljningsställen i kommunen. Av de 8 mjukglassprover som tagits var 6 prov godtagbara
med anmärkning men enbart 2 prov var tillfredsställande. Av de 21 skopglassproven som
tagits var 6 prov godtagbara med anmärkning medan resterande prov var tillfredsställande.

Bilaga: Resultatet

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 196

ANMÄLES REGERINGSRÄTTENS DOM –
AVSLÅR NÄMNDENS HEMSTÄLLAN OM PRÖVNINGSTILLSTÅND AVSEENDE
SJÖBOD PÅ FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X

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

genom ombud 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.

Miljö- och byggnadsnämnden överklagade kammarrättens dom vad avsåg föreläggandet och
begärde prövningstillstånd i Regeringsrätten, som i beslut den 9 september 2010 meddelar att
prövningstillstånd inte lämnas och att kammarrättens avgörande står fast.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Regeringsrättens beslut antecknas till protokollet
________
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JUSTERING Sign:

§ 197

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
UPPHÄVER ÖVERKLAGAT BESLUT OM FÖRELÄGGANDE PÅ FASTIGHETEN
SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 08/1611
Fastighetsadress: XX
Ägare: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2009 § 20 att nämnden finner i
enlighet med 3 kap. 17 § plan- och bygglagen, att tomtplatsen på fastigheten Skaftö-Backa
X:X är i ovårdat skick samt innebär olägenheter för omgivningen och trafiken. Vidare
förelade nämnden ägaren till fastigheten att senast den 1 maj 2009 från fastigheten ha
bortforslat sådant material som inte tillhör normal boendeanvändning, samt att ha städat upp
på tomten.

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av fastighetsägaren.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet den 1 september 2010, med följande
motivering:
”Länsstyrelsen, som har tagit del av förhållandena på platsen, instämmer i nämndens
bedömning att den aktuella tomten på fastigheten Skaftö-Backa X:X är i ett sådant ovårdat
skick som enligt 3 kap. 17 § PBL inte är tillåten. Nämnden har således haft fog för att
förelägga NN att städa upp tomten.”
Vidare anser länsstyrelsen att:
”nämnden har formulerat föreläggandet så att NN från fastigheten ska bortforsla sådant
material som ”inte tillhör normal boendeanvändning” samt att ha städat upp tomten. Ett
föreläggande måste alltid vara tydligt, det måste med andra ord klart framgå vad mottagaren, i
detta fall NN, åläggs att utföra. Formuleringen ”inte tillhör normal boendeanvändning” är
enligt länsstyrelsen bedömning för otydlig för att det klart och tydligt ska gå att utläsa vilka
åtgärder som det åligger NN att vidta. Vidare medför detta också problem med att utläsa när
föreläggandet ska anses ha efterlevts. Mot bakgrund av detta upphäver länsstyrelsen det
överklagade beslutet”

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

2 Inskrivningen i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla återtas.
________
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JUSTERING Sign:

§ 198

ANMÄLES KAMMARRÄTTENS BESLUT –
ATT INTE LÄMNA PRÖVNINGSTILLSTÅND AVSEENDE ÖVERKLAGAT
BESLUT OM AVSLAG FÖR NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS PÅ FAST.
SÖDRA HAMNEN X:X OCH 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 och 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. Beslutet överklagades vidare till Kammarrätten i Göteborg som i beslut
den 25 augusti 2010 meddelar att prövningstillstånd inte lämnas. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Kammarrättens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 199

UNDERRÄTTELSE FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN –
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT AVSLÅ
ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT ATT
BEVILJA BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GYMNASIESKOLA PÅ
FASTIGHETEN DONA X:X

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

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutade den 4 mars 2010 § 61 att bevilja
bygglov för nybyggnad av en gymnasieskola på fastigheten Dona X:X.
Detaljplanen för området var vid denna tidpunkt fastställd genom Regeringsbeslut, och endast
rättsprövning av Regeringens handläggning av frågan återstod.

Bygglovbeslutet överklagades av ägarna av den närbelägna fastigheten Dona X:X till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vilken i beslut den 10 juni 2010 avvisar överklagandet i
den del det inte avser hinder mot bygglov till följd av åtgärdens byggnadshöjd, och avslår
överklagandena i övrigt.

NN, NN och NN, ägare av fastigheten Dona X:X, har nu överklagat länsstyrelsens beslut till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun har nu av
Förvaltningsrätten givits tillfälle att yttra sig över överklagandeskrivelsen.

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 20 september 2010

Förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och
överlämnar den till Förvaltningsrätten i Göteborg.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall anta stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin
egen.

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

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 199

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 den till
Förvaltningsrätten i Göteborg.

________
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JUSTERING Sign:

§ 200

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM MARKLOV FÖR
SLÄNTUTJÄMNING PÅ FASTIGHETEN VRÅNGEBÄCK X:X

Diarienummer: 09/0466
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 14 september 2010 att avslå överklagande från NN,
Vrångebäck X:X. NN har över miljö- och byggnadsnämndens beslut den 5 november 2009 §
221, att bevilja marklov i efterhand för släntutjämning på fastigheten Vrångebäck X:X.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 201

DETALJPLAN FÖR P-PLATS VID BOTTNAHALLEN, ETAPP 2, DEL AV SKAFTÖ-
BACKA 3:351 M.FL. LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 09/12/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för parkeringsplatser vid Bottnahallen i Grundsund har varit utställt
från den 22 februari 2010 till den 22 mars 2010. Planhandlingen skickades till statliga
myndigheter och verk, kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista.
Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i bilagt utställningsutlåtande.
Planhandlingarna har justerats enligt sammanställning i utlåtandet.

Beslutsunderlag
Utställningsutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden godkänner detaljplan för parkeringsplatser för Bottnahallen, etapp 2, del av
Skaftö-Backa 3:351 m.fl och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5
kap 29 § plan- och bygglagen.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner detaljplan för parkeringsplatser för Bottnahallen, etapp 2, del av Skaftö-
Backa 3:351 m.fl. och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29
§ plan- och bygglagen.
________
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JUSTERING Sign:

§ 202

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

Diarienummer: MBN 10/40/214

Ärendebeskrivning
Ett program till detaljplan för Bansviksbrottet har varit utskickat för samråd den 21 maj 2010
till den 5 juli 2010. Programhandlingen skickades till statliga myndigheter och verk,
kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. Ett samrådsmöte hölls i
kommunhuset den 8 juni 2010.
Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i bilagd redogörelse för
programsamråd.

Beslutsunderlag
Redogörelse för programsamråd

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden godkänner redogörelsen för programsamråd och beslutar att ett genomförande av
planen inte medför någon betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
behöver därmed inte upprättas.
________

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

Lars-Erik Johansson (S) anser att Bansviksbrottet skall bevaras som kulturhistoria och yrkar
att planearbetet avbryts.

Tilläggsyrkande
Inge Löfgren (MP) att energifrågorna skall beaktas i det fortsatta planarbetet.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Hans Nordlunds (M) yrkande mot Lars-Erik Johanssons (S) yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. 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 Löfgrens tilläggsyrkande.

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 202

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden godkänner redogörelsen för programsamråd och beslutar att ett
genomförande av planen inte medför någon betydande miljöpåverkan. En särskild
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.

2 Nämnden beslutar att energifrågorna skall beaktas i det fortsatta planarbetet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 203

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

Diarienummer: MBN 09/115/214

Ärendebeskrivning
Ett program till detaljplan för handelsområde Södra Hamnen 1:114 m.fl. har varit utskickat
för samråd den 16 april 2010 till den 28 maj 2010. Programhandlingen skickades till statliga
myndigheter och verk, kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. Ett
samrådsmöte hölls i kommunhuset den 5 maj 2010.
Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i bilagd redogörelse för
programsamråd.

Beslutsunderlag
Redogörelse för programsamråd
Behovsbedömning
Samrådshandlingar

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att ett genomförande av planen inte medför någon betydande
miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.

att nämnden beslutat att skicka ut detaljplanen för samråd enligt 5 kap 21§ plan- och
bygglagen.
________

Yrkanden
Lars-Åke Olsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Inge Löfgren (MP) anser att en miljökonsekvensbeskrivning erfordras och yrkar avslag på
förvaltningens förslag till beslut i den delen, till förmån för eget yrkande.

Tilläggsyrkande 1
Göran Emanuelsson (S) yrkar att nämnden skall besluta att byggnadshöjden mot havet skall
vara lägre än den nu föreslagna 15,5 m och får inte vara högre än nuvarande byggnader i
området.

Tilläggsyrkande 2
Inge Löfgren (MP) yrkar att energifrågorna skall beaktas i det fortsatta planarbetet.

Forts.
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Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Lars-Åke Olssons (FP) yrkande mot Inge Löfgrens (MP) yrkande.

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

Proposition på tilläggsyrkande 1
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande från Göran Emanuelsson (S).
Han finner att nämnden beslutar i enlighet med Emanuelssons tilläggsyrkande.

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

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Hans Nordlund (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Lars-Åke Olsson (FP) x

Richard Åkerman (M) x

Jerry Jacobsson (S) x

Marianne Bråten (S) x

Summa 7 4

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

Proposition på tilläggsyrkande 2
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande från Inge Löfgren (MP). Han
finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beslutar att ett genomförande av planen inte medför någon betydande
miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte
upprättas.

2 Nämnden besluta att byggnadshöjden mot havet skall vara lägre än den nu föreslagna
15,5 m och får inte vara högre än nuvarande byggnader i området.

3 Nämnden beslutar att energifrågorna skall beaktas i det fortsatta planarbetet.

4 Nämnden beslutat att skicka ut detaljplanen för samråd enligt 5 kap 21§ plan- och
bygglagen.

________
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INRÄTTANDE AV VATTENTOALETT UTAN MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDENS TILLSTÅND, PÅ FASTIGHETEN RAMHOLMEN X:X

Diarienummer: 10/0485
Fastighetsadress: XX

Mottagare: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Miljöenheten genomförde den 19 maj 2010 en inspektion på fastigheten med avseende på
toalett och övrigt avlopp. En ny vattenspolande toalett, Aquatron, hade installerats utan att
någon ansökan lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden. Toaletten och
avloppsanordningen saknar därmed också nämndens tillstånd. Dessutom saknar det
installerade toalettsystemet efterföljande rening som klarar nämndens krav på
avloppsvattenrening. Inte heller avloppet för BDT (bad, disk och tvätt) uppfyller nämndens
krav på rening då både slamavskiljare och efterföljande reningssteg saknas.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2010

Yrkande
Richard Åkerman (M) yrkar att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen
och bifaller 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 antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och
beslutar förbjuda fastighetsägarna NN och NN, båda med adress XX, vid vite om 30 000
kr vardera, att efter 31oktober 2010 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett på
fastigheten Ramholmen X:X som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Nämnden förelägger fastighetsägarna att plombera alternativt nedmontera förekommande
vattenspolande toaletter på fastigheten före den 31 november 2010.

3 Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

4 Beslutet sänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.

Forts.
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5 Beslutet meddelas med stöd av 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7§ och 26 kap 9, 14, 15 och 26 §§
miljöbalken (1998:808) samt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och 2 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för
Lysekils kommun.

6 Nämnden beslutar om miljösanktionsavgift på 3000 kr för att vattentoalett har anslutits
utan tillstånd till befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon
vattentoalett ansluten. Beslutet stöds av 30 kap 1 § miljöbalken och punkt 2.1.1. i bilagan
till Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

________
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§ 205

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNATION AV
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN LASSEHAGA X:X

Diarienummer: 10/1118
Ankomstdatum: 2010-08-04
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökande NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 4 augusti 2010
ansökt om strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad på fastigheten Lassehaga X:X. Den
planerade bostadsbyggnaden ska placeras på samma plats som befintligt bostadshus men
byggnadsytan kommer att utökas något.

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 20 september 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 nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Lassehaga
X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun.

Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk exklusive den del av fastigheten som ligger
inom Gullmarns naturreservat, se karta.

Villkor
Den nya byggnaden ska placeras och utformas i enlighet med bygglovansökan.

________

Yrkande
Hans Nordlund (M) yrkar att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och
bifaller 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 medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens
från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten
Lassehaga X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun.

2 Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk exklusive den del av fastigheten som
ligger inom Gullmarns naturreservat, se karta.

Villkor
Den nya byggnaden ska placeras och utformas i enlighet med bygglovansökan.

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 Götaland som inom tre 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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ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN- UPPFÖRANDE OCH DRIFT AV
VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETEN NOLBY X:X I LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: 10/0834

Ärendebeskrivning
NN ämnar etablera och driva ytterligare ett vindkraftverk på fastigheten Nolby X:X. På
fastigheten finns sedan 2002 ett befintligt vindkraftverk med tornhöjd 65 m, rotordiameter 44
m och generatoreffekt 600 kW. Bolaget ämnar nu etablera ett snarlikt verk med 73 m tornhöjd
53m rotordiameter och 800 kW generatoreffekt .
Etablering av detta vindkraftverk har föregåtts av detaljplaneläggning. Planen vann laga kraft
den 16 februari 2009. I planarbetet har förutom lokaliseringen , markanvändningen och
utformningen av vindkraftverket även prövats frågor om påverkan på naturmiljö, kulturmiljö
och friluftsliv samt miljöpåverkan avseende buller skuggor mm.

Bilaga: Tjänsteskrivelse den 16 september 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden konstaterar att den anmälda etableringen av ytterligare ett vindkraftverk på
Nolby X:X är i alla avseenden i överensstämmelse med gällande detaljplan.

att nämnden finner i nuläget att det inte finns några skäl att förelägga bolaget några
försiktighetsåtgärder utöver vad man åtagit sig i anmälan.
________

Yrkanden
Hans Nordlund (M) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och förvaltningens förslag
till beslut.

Inge Löfgren (MP) anser att det skall fastställas villkor enligt miljöbalken och yrkar avslag
på förvaltningens förslag till beslut.

Tilläggsyrkande 1
Hans Nordlund (M) yrkar som tillägg att verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse
med det som angetts i anmälan.

Tilläggsyrkande 2
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall i villkor reglerar bullernivån till 40 dbA och
skuggtimmar till högst 8 h/år vid angränsande bostäder.

Forts.
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Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Hans Nordlunds (M) yrkande mot Inge Löfgrens (MP) yrkande.

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

Proposition på tilläggsyrkande 1
Ordföranden ställer proposition på Nordlunds framställda tilläggsyrkande. Han finner att
nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Proposition på tilläggsyrkande 2
Ordföranden ställer proposition på Löfgrens framställda tilläggsyrkande. Han finner att
nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och konstaterar att den
anmälda etableringen av ytterligare ett vindkraftverk på Nolby X:X är i alla avseenden
i överensstämmelse med gällande detaljplan.

2 Nämnden finner i nuläget att det inte finns några skäl att förelägga bolaget några
försiktighetsåtgärder utöver vad man åtagit sig i anmälan.

3 Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med vad som angivits i anmälan.

4 Bullernivån vid angränsande bostäder får inte överskrida 40 dbA och antalet
skuggtimmar får inte överstiga 8 timmar per år.

________
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ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN – NN, UPPFÖRANDE OCH DRIFT AV NY
ANLÄGGNING FÖR FISKPRODUKTER PÅ FASTIGHETEN SIVIK X:X,
LYSEKILS KOMMUN FÖR EN PRODUKTION AV HÖGST 2000 TON
FISKRÅVARA PER ÅR

Diarienummer: 2010/0497

Ärendebeskrivning
NN har för närvarande produktionsanläggning för fiskprodukter och huvudkontor vid Södra
hamnen i Lysekil. För verksamheten på nuvarande plats finns tillstånd enligt
miljöskyddslagen för en sammanlagd årsproduktion av högst 7000 ton sill- och fiskprodukter
per år.
Verksamheten har successivt förändrats genom ökad automatiseringsgrad och ökad
användning av färdigfileterade råvaror. En helt ny produktionsanläggning uppförs nu som är
anpassad till dagens produktionsflöden och krav på kvalitet och hygien.
I ett första steg flyttas sillberedning samt tillverkning av sillkonserv och romprodukter och
anmälan avser dessa delar av verksamheten. Den nya fabriken byggs så att plats finns att
flytta lutfisktillverkningen dit vid ett senare tillfälle. Verksamheten exklusive
luftfisktillverkning omfattar 1700 ton råvara per år och är därmed anmälningspliktig. Med
lutfisktillverkning kommer möjligen gränsen för tillståndsplikt (2000 ton/år) att överskridas.

Bilaga: Tjänsteskrivelse den 17 september 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden finner att flytten av NNs anläggning till Dalskogen har flera positiva
miljöeffekter varav de viktigaste är väsentligt minskad energiförbrukning och minskad
trafikbelastning på infarten till Lysekils tätort.

att nämnden förelägger NN att iaktta följande försiktighetsmått vid uppförande av en ny
anläggning för fiskprodukter på fastigheten Sivik X:X

1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med vad som angivits i anmälan.

2. Bolaget skall i god tid kalla till samråd med berörda parter inför en senare flyttning av

lutfiskproduktionen till den nya anläggningen.

3. Förslag till kontrollprogram för processavloppsvattnet skall tillställas nämnden för

godkännande innan den nya anläggningen tas i bruk.

4. Avloppsvattnet som efter förbehandling leds till spillvattennätet skall uppfylla de krav

som LEVA AB ställer för anslutning till kommunens nät.

________

Forts.
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Yrkande
Hans Nordlund (M) 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

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och finner att flytten av NNs
anläggning till Dalskogen har flera positiva miljöeffekter varav de viktigaste är väsentligt
minskad energiförbrukning och minskad trafikbelastning på infarten till Lysekils tätort.

Nämnden förelägger NN att iaktta följande försiktighetsmått vid uppförande av en ny
anläggning för fiskprodukter på fastigheten Sivik X:X:

1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med vad som angivits i anmälan.

2. Bolaget skall i god tid kalla till samråd med berörda parter inför en senare flyttning av

lutfiskproduktionen till den nya anläggningen.

3. Förslag till kontrollprogram för processavloppsvattnet skall tillställas nämnden för

godkännande innan den nya anläggningen tas i bruk.

4. Avloppsvattnet som efter förbehandling leds till spillvattennätet skall uppfylla de krav

som LEVA AB ställer för anslutning till kommunens nät.

________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR ÄNDRING AV TIDIGARE
BEVILJAT BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS, SAMT
TILLKOMMANDE NYBYGGNAD AV ALTAN, PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X

Diarienummer: 10/1233 och 07/0699
Ankomstdatum: 2010-09-01
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för ändring av tidigare beviljat bygglov för
tillbyggnad av fritidshus, samt tillkommande nybyggnad av altan, på fastigheten Slätten X:X.
Fasigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 6 februari 1953.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 18 oktober 2007 § 255 bygglov för tillbyggnad.
Åtgärden var en mindre avvikelse från planens bestämmelser om byggnadshöjd.
Tillåten byggnadshöjd för huvudbyggnad är enligt detaljplanen 5,0 meter, vilket också
befintlig byggnad är. Huvudbyggnad får ha en våning samt inredd vind.
Tillbyggnaden, vars byggnadsarea är 7,5 m2, har en byggnadshöjd på 6,2 meter. Denna höjd är
endast en lokal höjning och taknockhöjden på byggnaden påverkas inte.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att förändringarna på fastigheten Slätten
X:X inte har utförts enligt beviljat bygglov vad avser takets form och fönstrens storlek.
Fastighetsägaren uppmanades inkomma med förklaring och ansökan om bygglov i efterhand
för ändring av befintligt bygglov för tillbyggnad.

Sökanden har inkommit med ansökan om bygglov i efterhand för ändring i tidigare beviljat
bygglov avseende denna ändring samt ansökan om lov för uppförande av altan.
Berörda grannar Slätten X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnat medgivande.
Den i den nu inkomna ansökan angivna altanen med glest träräcke bör kunna utföras utan att
byggnadens eller områdets karaktär påverkas.

I beviljat bygglov hade tillbyggnaden en taknock vinkelrät mot den ursprungliga byggnaden,
vilket är i linje med hur tillbyggnader på liknande byggnader utförts under lång tid. Det
utförda taket är ett pulpettak med avskurna hörn i framkanten.
I beviljat bygglov hade de nya fönstren motsvarande bröstningar och samma höjd som
befintliga fönster i byggnaden. De i tillbyggnaden monterade fönstren går samtliga från golvet
och upp till överkant på befintliga fönster i bottenvåningen samt upp till cirka 1,7 m i
övervåningen.

forts.
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Plan- och bygglagen 3 kap. 10 § säger att ”Ändringar av en byggnad skall utföras så att
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.”
De utförda avvikelserna mot beviljat bygglov kan inte anses uppfylla kravet i Plan- och
bygglagen 3 kap. 10 §. Byggnadens karaktär har ändrats på ett oacceptabelt sätt och utan
hänsyn till dess ursprung. Det är inte heller acceptabelt att en byggherre beviljas ett bygglov
på av honom inlämnade handlingar, och att han sedan låter utföra ett byggnadsarbete som på
så avgörande sätt skiljer sig från beviljat lov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 § ska en byggnadsavgift på 4 gånger den normala
bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov. Byggnadsavgiften ska 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 ska 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 tillbyggnaden är mindre än 10 m2 ska uttag
av tilläggsavgift inte göras.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 14 och 18 §§ får byggnadsnämnden förelägga ägaren av
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 byggnadsnämnden försorg på den försumliges bekostnad.
I det sistnämnda fallet ska handräckning begäras av Kronofogdemyndigheten.

Förslag till beslut
att nämnden avslår ansökan i den del som avser ändring av befintligt bygglov för tillbyggnad
av fritidshus.

att nämnden beviljar bygglov i den del som avser uppförande av altan.

att nämnden beslutar om uttagande av byggnadsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 §.

att nämnden förelägger ägaren av fastigheten Slätten X:X, NN, XX, att senast 6 (sex) månader
efter detta beslut vunnit laga kraft ha utfört sådana ändringar på huvudbyggnaden på Slätten
X:X att byggnaden överensstämmer med bygglov beviljat den 18 oktober 2007.
________

Forts.
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Yrkande
Hans Nordlund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att nämnden
beslutar om en byggnadsavgift av 4 x bygglovavgiften.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden avslår ansökan i den del som avser ändring av befintligt bygglov för
tillbyggnad av fritidshus med stöd av 3 kap. 10 § plan- och bygglagen (ändringar av
en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
tas till vara).

2 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften
bestäms till 4 x 1410 kr (4 x bygglovavgiften).
Avgiften 5640 kr skall betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom två
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft

3 Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, ägaren av
fastigheten Slätten X:X, NN, XX, att senast 6 (sex) månader efter detta beslut vunnit
laga kraft ha utfört sådana ändringar på huvudbyggnaden på Slätten X:X att
byggnaden överensstämmer med bygglov beviljat den 18 oktober 2007.

4 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

5 Bygglov beviljas i den del som avser uppförande av altan
_______
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS,
SAMT RIVNINGSLOV FÖR DEL AV BEFINTLIG BYGGNAD,
PÅ FASTIGHETEN SKÖLLUNGEN X:X

Diarienummer: 10/0853
Ankomstdatum: 2010-05-26
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, samt rivningslov för del av
befintlig byggnad, på fastigheten Sköllungen X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 24 mars 1962.
Enligt detaljplanen får uppföras en huvudbyggnad på högst 75 m2 samt en uthusbyggnad på
högst 15 m2.

Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus med en byggnadsyta av ca 30 m2, och ansökan
avser nybyggnad av ett fritidshus med byggnadsyta av 75,8 m2 (9,82 m x 7,72 m) samt
rivning av 15 m2 (hälften) av befintlig byggnad.
Nybyggnaden föreslås bli placerad delvis på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas,
s.k. ”prickad mark”, samt placerad med ena hörnet 3,0 meter från gräns mot grönområde.
Ingen granne kan anses berörd av åtgärden.

Förslag till beslut:
att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med hänvisning till 8 kap. 11 §
plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan).
att nämnden beviljar rivningslov för del av befintlig byggnad, så att denna får en
byggnadsarea på 15 m2.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

2 Rivningslov beviljas för del av befintlig byggnad, så att denna får en byggnadsarea på
15 m2.

________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD, SAMT
RIVNINGSLOV FÖR RIVNING AV BEFINTLIGT VIRKESFÖRRÅD, PÅ
FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X

Diarienummer: 10/1018
Ankomstdatum: 2010-07-02
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, samt rivningslov för
rivning av befintligt virkesförråd, på fastigheten Dalskogen X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 16 juli 1980.
Enligt detaljplanen får fastigheterna bebyggas med en byggnadsarea på maximalt 40 % av
tomtstorleken.

Fastigheten Dalskogen X:X har en areal av 5742 m2, vilket ger en maximal byggrätt på
2297 m2. Fastigheten har en befintlig byggnadsarea på 1471 m2, varav 145 m2 ska rivas, och
den planerade byggnationen har en byggnadsarea på 1256 m2, vilket ger en total
byggnadsarea på 2582 m2 eller en överyta på 12,4 %.
I den befintliga byggnadsarean på fastigheten ingår 294 m2 yta under utskjutande tak över
virkesupplag, vilken enligt mätreglerna i Svensk Standard ska inräknas i byggnadsarean.
Detta motsvarar 12,8 % av den maximala byggrätten.
Den nya byggnaden kommer att placeras med 184 m2 på mark som inte får bebyggas, s.k.
”prickad mark”, vilket innebär 14,6 % av nybyggnationen, samt 1 m från tomtgränsen.

Berörda grannar Dalskogen X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnat medgivande
till åtgärderna.
Räddningstjänsten har i yttrande meddelat att brandskyddsdokumentation ska upprättas i
samband med projektering och bygganmälan, samt att Boverkets Byggregler avsnitt 5:7
särskilt ska beaktas.
Miljöenheten har meddelat att man inget har att erinra mot ansökan.

Sökanden har underrättats om de i ansökan förekommande planavvikelserna, och har begärt
att nämnden ska behandla ansökan i befintligt utförande.

Forts.
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Förslag till beslut:
att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av industribyggnad med hänvisning till 8 kap.
11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan).

att nämnden beviljar rivningslov för befintligt virkesförråd.
_______

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

2 Rivningslov beviljas för befintligt virkesförråd.
________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRANDE AV FRISTÅENDE
ALTAN TILL FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 10/1161 Tillsynsärende 10/099
Ankomstdatum: 2010-08-16
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Jäv
På grund av delikatessjäv deltar inte Lars-Åke Olsson (FP) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av fristående altan till
fritidshus på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X.
För fastigheten gäller områdesbestämmelser som antogs den 15 maj 2003 och
strandskyddsförordnande.

De gällande områdesbestämmelserna tillåter en huvudbyggnad med en bruksarea på högst
80 m2 samt komplementbyggnader med sammanlagd bruksarea på högst 25 m2. Utöver detta
får s.k. friggebodar på sammanlagt högst 15 m2 uppföras.

Ett tillsynsärende diariefördes den 23 juli 2010 angående en uppförd fristående altan som
uppförts utan bygglov och strandskyddsdispens. Bygglovenheten tillskrev samma dag
fastighetsägaren att inkomma med förklaring samt ansökan i efterhand för bygglov och
ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

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. I dessa domar är den avgörande faktorn om en
byggnadsvolym har tillskapats.
När det gäller fristående altaner kan dessa även med relativt små ytor och höjder komma att
visuellt likna byggnader i landskapet.

Den aktuella konstruktionen är placerad på en höjd på tomten. Den är i två nivåer med en
sammanlagd yta av 55 m2, plus trappor. Staketet har liggande ribbor och är i bakkanten så
högt att det bör räknas som ett plank. Delar av konstruktionen ligger mer än 1,2 m över
marknivån. Den övre delen av altanen har försetts med en konstruktion för uppsättande av ett
tygtak.

Forts.
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Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 § ska en byggnadsavgift på 4 gånger den normala
bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov. Byggnadsavgiften ska 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 ska inte byggnadsavgift tas ut.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 14 och 18 §§ får byggnadsnämnden förelägga ägaren av
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 byggnadsnämnden försorg på den försumliges bekostnad.
I det sistnämnda fallet ska handräckning begäras av Kronofogdemyndigheten.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden uttalar att åtgärden är att jämställa med en byggnad,
p.g.a. dess storlek, volym, utformning och placering på tomten, och att den därmed är
bygglovpliktig.

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

Yrkanden
Hans Nordlund (M) och Anneli Strand (S) yrkar att nämnden skall avslå ansökan om bygglov
i efterhand.

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

Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden skall återremittera ansökan till förvaltningen för att
höra grannar.

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

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

Forts.
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Hans Nordlund (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Anneli Strand (S) x

Richard Åkerman (M) x

Jerry Jacobsson (S) x

Marianne Bråten (S) x

Summa 3 8

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för återremiss mot 8 nej-röster för att avgöra ärendet idag, beslutar miljö- och
byggnadsnämnden avgöra ärendet idag.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Nordlund och Strands yrkande mot Löfgrens yrkande.

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

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Löfgrens yrkande om bygglov.
Nej-röst för Nordlund och Strands yrkande om avslag.

Forts.
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Hans Nordlund (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Anneli Strand (S) x

Richard Åkerman (M) x

Jerry Jacobsson (S) x

Marianne Bråten (S) x

Summa 2 9

Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för bygglov mot 9 nej-röster för avslag, beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att avslå ansökan.

Yrkande
Jerry Jacobsson (S) yrkar att rättelse skall ske senast 6 månader efter att beslutet har vunnit
laga kraft.

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

Yrkanden
Lars-Erik Johansson (S) och Jerry Jacobsson (S) yrkar att nämnden skall efterge
byggnadsavgiften.

Anneli Strand (S) och Hans Nordlund (M) yrkar att en byggnadsavgift skall tas ut
motsvarande 4 x bygglovavgiften.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Johansson och Jacobssons yrkande mot Strand och Nordlunds yrkande.

Forts.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Johansson och Jacobssons yrkande.

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att byggnadsavgiften skall efterges.
Nej-röst för uttagande av byggnadsavgift 4 x bygglovavgiften.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Hans Nordlund (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Anneli Strand (S) x

Richard Åkerman (M) x

Jerry Jacobsson (S) x

Marianne Bråten (S) x

Summa 5 6

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 6 nej-röster, beslutar miljö- och byggnadsnämnden att byggnadsavgift
skall tas ut med 4 x bygglovavgiften.

Forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden finner att åtgärden, p.g.a. dess storlek, volym, utformning och placering på
tomten, är bygglovpliktig och beslutar att bygglov därför erfordras.

2 Nämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand för fristående altan med stöd av
områdesbestämmelsernas begränsning av bruksarean, samt med hänvisning till plan-
och bygglagen 3 kap. 1 § (byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena
på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.)

3 Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen ägarna till
fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X , NN och NN, båda med adressen XX, att senast 6
(sex) månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ha borttagit den olovligt utförda
byggnadsåtgärden.

4 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

5 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften
bestäms till 4 x 1410 kr (4 x bygglovavgiften).
Avgiften 5640 kr skall betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom två
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft

________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN KYRKEBY X:X

Diarienummer: 10/0851
Ankomstdatum: 2010-05-31
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kyrkeby
X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1962, och ändrades med
utökning av byggrätterna den 9 oktober 1997.
Enligt detaljplanens bestämmelser får på fastigheten uppföras en (1) huvudbyggnad och en (1)
uthusbyggnad. Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 150 m2.

 På fastigheten beviljades den 14 juni 1989 bygglov för nybyggnad av ett 63,6 m2 stort
fritidshus.

 Bygglov beviljades den 14 juni 1989 även för nybyggnad av uthus och carport med en
byggnadsarea av 30,7 m2. Uppfört uthus/carport stämmer inte helt överens med
beviljat bygglov vad avser taklutning och takutformning. Tillbyggnad har skett med
förlängning av takfoten åt ena sidan, vilket dock inte kan räknas som byggnadsarea
enligt begränsningsregeln i Svensk Standard vad gäller höjd för mätvärd yta.

 Den 15 april 1997 beviljades bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnaden med totalt
17,3 m2 (fördelat på tillbyggnad 13,9 m2 samt tak över entré 3,4 m2). Uppförd
tillbyggnad stämmer inte överens med beviljat bygglov avseende höjd och utseende.
Villkor i bygglovet var att den äldre lilla stugan skall rivas, vilket inte har skett. Denna
numera gäststuga har en byggnadsarea av 16,5 m2.

 På fastigheten har därutöver uppförts en friggebod på 12 m2, ett vedförråd på 5,2 m2

samt en lekstuga.

På fastigheten finns sålunda en huvudbyggnad och två komplementbyggnader med en
sammanlagd byggnadsarea (friggebodarna oräknade) på 128 m2.
Byggnaderna på fastigheten stämmer inte helt med tidigare beviljade bygglov, och villkor i
tidigare bygglov har inte uppfyllts.

Konstaterade planavvikelser, konstaterade tillbyggnader och avvikelser från tidigare bygglov,
samt möjlighet att återta ansökan, har kommunicerats till sökanden.
Sökanden har därefter inkommit med ritningar på alla på fastigheten förekommande
byggnader, och begärt att få ett beslut i ärendet.

Forts.
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Ansökan gäller nu 20,8 m2 tillbyggnad av huvudbyggnaden, vilket skulle ge en byggnadsarea
på fastigheten på cirka 149 m2.
Genom under handläggningen inlämnade ritningar skulle samtliga tidigare byggnadsåtgärder
kunna bekräftas i bygglov. Avvikelserna från detaljplanen är att det finns två
komplementbyggnader istället för en, samt att det till mindre del förekommer placering på
mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”.
Berörda grannar Kyrkeby X:X och X:X har lämnat medgivande till åtgärden.

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

Yrkande
Inge Löfgren (M) och Jerry Jacobsson (S) 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 från detaljplan) beviljas
bygglov.
________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED GÄLLANDE NYBYGGNAD AV TRE
ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN,
FASTIGHETEN SKAFTÖ X:X

Diarienummer: 10/0630
Ankomstdatum: 2010-04-26
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av tre enbostadshus på, samt
avstyckning av tomter från, fastigheten Skaftö X:X.
Den för bebyggelse och fastighetsbildning aktuella delen av fastigheten ligger utanför
detaljplanelagt område, och utanför samlad bebyggelse Den ligger utanför strandskyddat
område, men inom Gullmarns naturvårdsområde.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R14:
”Område som omfattas av Gullmarns naturreservat. Det är förbjudet att utan länsstyrelsens
tillstånd uppföra nya byggnader. Uppförande av enstaka helårshus för bostadsändamål får
ske om det finns särskilda skäl och reservatets syften inte motverkas. Särskilda skäl kan vara
komplettering med enstaka hus på lucktomter inom befintliga bebyggelsegrupper eller
generationsskifte i jordbruket eller annan verksamhet i området.”
Det betecknas även med R17:
”Områden på landet med stora kulturvärden. Landskapets och bebyggelsens karaktär skall
bevaras. Områdena ingår också som värdefulla miljöer i kommunens antagna
kulturmiljöprogram. Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske.
Byggnaders utformning skall i skala, proportioner, material och färg anpassa till omgivande
kulturmiljö.”
Den aktuella platsen ligger också inom ett område som finns medtaget i kommunens
kulturmiljöprogram:
”Skaftö, Ögården. Kustnära jordbruksmiljö med välbevarad äldre gårdsbebyggelse.
Småskaligt och varierat kulturlandskap.”

Grannfastigheten Skaftö X:X klövs i fastigheterna Skaftö X:X och X:X år 2001. På vardera av
dessa nya fastigheter fanns då redan ett befintligt hus.

Forts.
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En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på samma fastighet, men
med andra placeringar, tillstyrketes med utformningskrav av samrådsgruppen under 2006,
men avstyrktes sedan under 2007 då det kombinerats med en föreslagen grupp nybyggda hus
på grannfastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden avslog denna ansökan den 15 november
2007, grundat på att det för sex nya fastigheter skulle krävas detaljplanläggning.

Den nu aktuella ansökan har behandlats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vilken i
beslut den 8 mars 2010 ger tillstånd till att bygga tre enbostadshus samt schakta för
reningsverk inom Gullmarns naturvårdsområde på fastigheten Skaftö X:X.

Bohusläns museum har i ett tidigare yttrande från december 2006 meddelat att
landskapsmiljön är värdefull, men att den kan kompletteras med nya byggnader om dessa
utformas och placeras i traditionell stil och med hänsyn till omgivningen.

Avlopp är avsett att lösas med minireningsverk.
Miljöenheten har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked under förutsättning att totalt 14
bostadsfastigheter i området, av vilka många har undermåliga avloppsanläggningar, ansluts
till det nya reningsverket. Ingen ökad tillförsel av kväve och fosfor till Gullmarn som ”Natura
2000-område” får ske.

Berörda grannar Skaftö X:X, X:X, 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. Tiden för yttranden går ut innan miljö- och
byggnadsnämndens möte, men har ännu inte gått ut när ärendelistan skickas till nämndens
ledamöter. Eventuella yttranden kommer att redovisas i detalj på mötet.
Grannehörandetiden har efter begäran förlängts till den 10 oktober 2010.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 27 maj 2010, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att det är möjligt att genomföra de planerade byggnationerna och
avstyckningarna, förutsatt att detta görs med hänsyn till kulturlandskapet och i enlighet med
yttrande från Bohusläns museum. Ett eventuellt positivt förhandsbesked ska villkoras med
utformning i traditionell stil.
Prövning med avseende på Gullmarns naturvårdsområde har gjorts av länsstyrelsen, och
tillstånd enligt naturvårdområdesbestämmelserna föreligger.
Lantmäteriet har synpunkter på att fyra tomter avstyckas så att en obyggbar restmark återstår,
men detta bör gå att genomföra på liknande sätt som när grannfastigheten Skaftö 1:39 delades
och återstoden gjordes till samfälld mark.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden bör att som förhandsbesked enligt
plan- och bygglagen 8 kap. 34 § förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Forts.
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Förslag till beslut
att nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen i avvaktan på att grannehörandetiden ska
löpa ut.
_______

Yrkande
Jerry Jacobsson (S) och Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens
förslag till beslut.

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 stadsbyggnadsförvaltningen i avvaktan på att grannehörandetiden
ska löpa ut.
________


