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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2010-11-04 Justeringsdatum: 2010-11-09

Anslagsdatum: 2010-11-09 Anslagets nedtagande: 2010-12-01

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

Sammanträdestid: 2010-11-04 kl. 09.15 – 14.00
Ajournering 11.05-11.15
och 12.00-13.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf. fr.o.m § 231, kl. 13.00
Torbjörn Stensson (S), ordf. §§ 214-230,
t.o.m. kl.12.00 därefter vice ordf. fr.o.m § 231,
kl 13.00
Hans Nordlund (M), ej § 224
Christer Hammarqvist (C), ej § 224
Lars-Erik Johansson (S)
Göran Emanuelsson (S)
Kent Karlsson (S), ej § 224
Lena M Hermansson (S)
Inge Löfgren (MP)

Tjänstemän:

Gunvor Olsson, bygglovhandläggare/nämndsekr.
Mats Tillander, förvaltningschef
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 225-228 och
§§ 231-242
Anders Fransson, byråinspektör, § 224
Dan Jagefeldt, miljöingenjör, § 224
Josefin Kaldo, plan-, bygg-, och mätenhetschef
Ylwa Larsson, plansamordnare §§ 229 och 230
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandläggare
§§ 231-242
Anna Aronsson, kommunsekreterare

Marianne Bråten (S) för Yngve Larsson (FP),
§§ 214-230, t o m kl.12.00
Jerry Jacobsson (S) för vakant (FP), t.o.m.
§ 230, kl. 12.00
Marianne Bråten (S) för vakant (FP) fr.o.m
kl 13.00 § 231
Richard Åkerman (M) för John Berntsson (M)
Bengt Andreasson (LP) för Hans Nordlund
(M) § 224

Icke tjänstgörande ersättare:

Annelie Strand (S), ej § 224
Jerry Jacobsson (S) fr.o.m. § 231, kl. 13.00
Bengt Andreasson (LP) ej § 224

Frånvarande

Yngve Larsson (FP) 09.15 – 12.00, §§ 214-
230
Hans Nordlund (M) § 224
Christer Hammarqvist (C) § 224
Kent Karlsson (S) § 224

Paragrafer: 214 - 242

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

Ordförande:
………………………………………………..
Torbjörn Stensson
§§ 214 - 230

………………………………………………..
Yngve Larsson
§§ 231 - 242

Justerare: ………………………………………………..
Hans Nordlund, §§ 214 – 223 och §§ 224 - 230

……………………………………………..
Richard Åkerman, § 224

………………………………………………..
Göran Emanuelsson
§§ 231 - 242
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JUSTERING Sign:

§ 214

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:

8.7
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, samt ändring av fönster på fastigheten
Lönndal X:X.

9.5
Ansökan om förhandsbesked för bygglov avseende nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Lyse X:X.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-11-04 4 (49)

JUSTERING Sign:

§ 215

ÄNDRING AV SAMMANTRÄDESDATUM DECEMBERMÖTET

På grund av tidsbrist inom samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås att miljö- och
byggnadsnämndens sammanträde för december, flyttas från torsdagen den 9 december till
måndagen den 13 december 2010.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att dag för sammanträdet i december ändras till
måndagen den 13 december 2010, klockan 09.15.
Sammanträdeslokal som tidigare Borgmästaren.
________
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JUSTERING Sign:

§ 216

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

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

Bilaga: Sammanställning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 217

TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LAGEN OM HANDEL MED VISSA
RECEPTFRIA LÄKEMEDEL INOM LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 10/102-406

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i beslut § 8-97 beslutat om gemensam taxa för tillsyn / kontroll av
handel med tobak och vissa läkemedel. Härvid beslutades bl.a. att timtaxan för tillsyn enligt
tobakslagen är samma som för övrig tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet. Då förslag
om ändring av livsmedelstaxan föreligger medför detta att den gemensamma ”taxan för tillsyn
enligt tobakslagstiftningen och för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel” måste revideras. Föreliggande förslag är att denna taxa separeras till dels en taxa
för tobakstillsynen och dels en taxa för kontrollen av läkemedel. Då blir dessa oberoende av
varandra.

Då den årliga avgiften kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 2 i taxeförslaget
kommer den att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxa inte
revideras om timavgiften ändras.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 okt. 2010
Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta:

- att godkänna förslag till reviderad taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel inom Lysekils kommun

- att den nya taxan för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
inom Lysekils kommun ersätter tidigare gemensam taxa och ska träda i kraft
2011-01-01.

- att timavgiften för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom
Lysekils kommun ska vara oförändrat 800 kr.

________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att nämnden
skall anta samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen.

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

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 217

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att föreslå
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta:

- om att godkänna förslag till reviderad taxa för kontroll enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel inom Lysekils kommun,

- att den nya taxan för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
inom Lysekils kommun ersätter tidigare gemensam taxa och ska träda i kraft
2011-01-01,

- att timavgiften för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom
Lysekils kommun ska vara oförändrat 800 kr.

________
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JUSTERING Sign:

§ 218

TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM
LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 10/103-406

Ärendebeskrivning
Enligt 3 § förordning ”2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter” är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut en årlig avgift som
täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Myndigheterna ska beräkna avgiften så att
livsmedelskontrollen har tillräckliga finansiella resurser. Avgiftsförordningen slår fast att
kontrollen ska finansieras via avgifter. De lokala kontrollmyndigheterna får alltså inte
finansiera kontrollen med andra medel än avgifter.

Föreslagen timtaxa är beräknad utifrån gällande kontrollskostnader, baserade på antal och typ
av kontrollobjekt och egenkostnader enligt ovan. Den skiljer sig från den tidigare beräknade
och beslutade timtaxa på 800 kr per timme då kostnader för resor och analyser ska ingå. Dessa
har beräknats att motsvara ca 50 kr per timme kontrolltid.

Då den årliga avgiften kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 5 i taxeförslaget
kommer den att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxa inte
revideras om timavgiften ändras.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 okt. 2010
Taxa för Lysekils kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta:

- att godkänna förslag till reviderad taxa för kontroll enligt Livsmedelslagen inom
Lysekils kommun

- att den nya taxan för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils kommun ersätter
tidigare gemensam taxa och ska träda i kraft 2011-01-01

- att timavgiften för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils kommun ska vara 850
kr och träda i kraft 2011-01-01.

________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att nämnden
skall anta samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen.

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

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 218

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att föreslår
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta:

- om att godkänna förslag till reviderad taxa för kontroll enligt Livsmedelslagen inom
Lysekils kommun

- att den nya taxan för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils kommun ersätter
tidigare gemensam taxa och ska träda i kraft 2011-01-01

- att timavgiften för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils kommun ska vara 850
kr och träda i kraft 2011-01-01.

________
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JUSTERING Sign:

§ 219

TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 10/101-406

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i beslut § 8-97 beslutat om gemensam taxa för tillsyn / kontroll av
handel med tobak och vissa läkemedel. Härvid beslutades bl.a. att timtaxan för tillsyn enligt
tobakslagen är samma som för övrig tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet. Då förslag om
ändring av livsmedelstaxan föreligger medför detta att den gemensamma ”taxan för tillsyn enligt
tobakslagstiftningen och för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel”
måste revideras. Föreliggande förslag är att denna taxa separeras till dels en taxa för
tobakstillsynen och dels en taxa för kontrollen av läkemedel. Då blir dessa oberoende av
varandra.

Då den årliga avgiften kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 2 i taxeförslaget
kommer den att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxa inte
revideras om timavgiften ändras.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 okt. 2010
Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel inom Lysekils kommun

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta:

- att godkänna förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt tobakslagen inom Lysekils
kommun

- att den nya taxan för tillsyn enligt tobakslagen inom Lysekils kommun ersätter tidigare
gemensam taxa och ska träda i kraft 2011-01-01

- att timavgiften för tillsyn enligt tobakslagen inom Lysekils kommun ska vara oförändrat
800 kr.

________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att nämnden
skall anta samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen.

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

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 219

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att föreslår
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta:

- om att godkänna förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt tobakslagen inom Lysekils
kommun

- att den nya taxan för tillsyn enligt tobakslagen inom Lysekils kommun ersätter tidigare
gemensam taxa och ska träda i kraft 2011-01-01

- att timavgiften för tillsyn enligt tobakslagen inom Lysekils kommun ska vara oförändrat
800 kr.

________
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JUSTERING Sign:

§ 220

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

September
- 10 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 3 beslut rörande livsmedelshantering
- 11 beslut rörande renhållning
- 9 beslut rörande bergvärmepumpar
- 1 övrigt ärende

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 221

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV, KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

September

- 36 beviljade bygglov
- 69 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 222

REMISS FRÅN KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT –
BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011 - 2013

Diarienummer: LKS 10/352-719

Kommunstyrelsens ledningsutskott har på remiss skickat ut förslag till barn- och ungdoms-
politiskt program för Lysekils kommun.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 okt.2010.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden tillstyrker förslaget.
________

Yrkanden
Kent Karlsson (S) yrkar att ”Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet” skall
kompletteras med uppgifter om hur uppföljningen skall ske.

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

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Kent Karlssons yrkande mot Hans Nordlunds yrkande.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att som remissvar till kommunstyrelsens ledningsutskott yttra att nämnden
tillstyrker förslaget med tillägg att ”Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet”
kompletteras med uppgifter om hur uppföljningen skall ske.

________
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JUSTERING Sign:

§ 223

KOMMUNFULLMÄKTIGES REMISS AVSEENDE MOTION OM ANSLUTNING
TILL FÖRENINGEN SVERIGES EKOKOMMUNER

Diarienummer: MBN 10-57-409

Ärendebeskrivning
Inge Löfgren, Miljöpartiet, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Lysekils kommun
skall ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått motionen på remiss för yttrande.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 okt. 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att anta tjänsteskrivelsen som sin egen och skickar den som svar till
kommunfullmäktige.
________

Yrkanden
Hans Nordlund (M) och Kent Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut om
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall som remissvar föreslå att komunfullmäktige skall
tillstyrka motionen.

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

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

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Löfgrens yrkande
Nej-röst för bifall till Nordlund och Karlssons yrkande

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 223

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Hans Nordlund (M) X

Richard Åkerman (M) X

Christer Hammarqvist (C) X

Torbjörn Stensson, v ordf (S) X

Lena M Hermansson (S) X

Lars-Erik Johansson (S) X

Kent Karlsson (S) X

Göran Emanuelsson (S) X

Jerry Jacobsson (S) X

Marianne Bråten (S) X

Inge Löfgren (MP) X

Summa 1 10

Omröstningsresultat
Med 1 ja-röster för Löfgrens yrkande mot 10 nej-röster för Nordlund och Karlssons yrkande
beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Nordlund och Karlssons yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelsen som sin egen och som remissvar beslutar
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att motionen skall avslås.
________
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JUSTERING Sign:

§ 224

LÄNSSSTYRELSENS REMISS –
LYSEKILS ENERGI VIND AB, ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT
MILJÖBALKEN TILL UPPFÖRANDE OCH DRIFT AV GRUPPSTATION FÖR
VINDKRAFT PÅ SKOTTFJÄLLET, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER

Diarienummer: 2009/0823 Länsstyrelsens diarienummer: 551-56279-2009

Jäv
På grund av jäv deltar inte Hans Nordlund (M), Christer Hammarqvist (C) , Kent Karlsson (S)
och Anneli Strand (S) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Lysekils Energi Vind AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till att uppföra och
driva gruppstation för vindkraftverk inom området Skottfjället i Munkedals och Lysekils
kommuner. Ansökan omfattar även anläggande av transportvägar och ledningsdragning inom
verksamhetsområdet. Den sammanlagda installerade effekten uppgår till högst 33 MW
fördelat på 13 verk med en totalhöjd av högst 150 m över mark.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 oktober
2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att tillstånd enligt miljöbalken lämnas i enlighet
med ansökan på de villkor som där föreslagits.

I tillägg till dessa villkor föreslår nämnden ytterligare ett villkor 8b med följande innebörd:
8b. Tillståndshavaren skall fortlöpande samråda med tillsynsmyndigheten om mark- och
anläggningsarbetenas utförande och vid behov kalla till inspektion på plats. Sådant samråd
skall hållas med intervall som tillsynsmyndigheten bestämmer.
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att hela projektet skall avstyrkas med hänvisning till att området har
betydande naturvärden och dessutom är Lysekils kommuns största orörda naturområde.

Richard Åkerman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 224

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

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Åkermans yrkande
Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Richard Åkerman (M) X

Torbjörn Stensson, v ordf (S) X

Lena M Hermansson (S) X

Lars-Erik Johansson (S) X

Göran Emanuelsson (S) X

Jerry Jacobsson (S) X

Marianne Bråten (S) X

Inge Löfgren (MP) X

Bengt Andreasson (LP) X

Summa 8 1

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Åkermans yrkande mot 1 nej-röster för Löfgrens yrkande beslutar miljö-
och byggnadsnämnden i enlighet med Åkermans yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden tillstyrker att tillstånd enligt miljöbalken lämnas i enlighet med ansökan på de
villkor som där föreslagits.

I tillägg till dessa villkor föreslår nämnden ytterligare ett villkor 8b med följande innebörd:
8b. Tillståndshavaren skall fortlöpande samråda med tillsynsmyndigheten om mark- och
anläggningsarbetenas utförande och vid behov kalla till inspektion på plats. Sådant samråd
skall hållas med intervall som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den till
länsstyrelsen som remissvar.

________
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§ 225

REMISS FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE –
MEDBORGARFÖRSLAG OM KANAL OCH HAMN VID ISLANDSBERG

Diarienummer: MBN 10/93/825

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunfullmäktige fått ett medborgar-
förslag för yttrande. Syftet med medborgarförslaget är att lösa hamnproblemen i Grundsund
och samtidigt skapa en kanal mellan Värbosundet i den nuvarande hamnen och Skallhavet på
Skaftö.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 okt. 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och skickar den som svar till
kommunfullmäktige.
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att medborgarförslaget skall avstyrkas med hänvisning till dels den
känsliga naturmarken i området, dels till att området är strandskyddat.

Lena M Hermansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelsen som sin egen och lämnar den som remisssvar
till kommunfullmäktige.
________
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§ 226

KOMMUNFULLMÄKTIGES REMISS –
MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE ÄNDRING AV BYGGNADSYTA INOM
OMRÅDESTÄMMELSERNA I FISKEBÄCKSOMRÅDET

Diarienummer: MBN 10/96/219

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunfullmäktige fått ett medborgar-
förslag för yttrande. Medborgarförslaget föreslår att områdesbestämmelserna för Fiskebäcks-
området ändras från nuvarande 80 m2 bruksarea till 110 m2 byggnadsarea.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 okt. 2010

Förslag till beslut
att nämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och skickar den som svar till
kommunfullmäktige.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelsen som sin egen och lämnar den som remisssvar
till kommunfullmäktige.
________
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§ 227

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN
KRONBERGHET X:X

Diarienummer: 10/0634
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN

XX

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 20 oktober 2010 att bifalla överklagande från NN och NN,
Kronberget X:X, X:X och X:X.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2010 § 157 att bevilja bygglov med
mindre avvikelse för ändrad användning av skolbyggnad till bostäder, tillbyggnader och
fasadändringar samt markarbeten (sprängning) på fastigheten Kronberget X:X.

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av berörda grannar på fastigheten Kronberget
X:X, X:X och X:X.
Länsstyrelsen upphäver den 20 oktober 2010 bygglov för ändrad användning av skolbyggnad
till bostäder, tillbyggnader och fasadändringar på fastigheten Kronberget X:X samt därtill
hörande parkeringsplatser.
Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
_________
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§ 228

ANMÄLES LÄNSTYRELSENS BESLUT –
AVVISAR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT AVSEENDE ANMÄLAN
OM MISSTANKE OM BROTT MOT PBL INOM DALSKOGEN 3

Diarienummer: MBN 07/60-214
Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2010 att avvisa överklagande från NN.
NN har överklagat miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 30 september 2010 § 194,
att anta stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och att besluta att anmälan lämnas utan
åtgärd.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 229

DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 7:1 M.FL. SIVIKS INDUSTRIOMRÅDE,
LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 09/23/214

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för Dalskogen 7:1 m.fl., Siviks industriområde har varit utsänt på
samråd 2010-07-12 till 2010-08-23. Planen skickades till statliga myndigheter och verk,
kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista.

Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i bilagd samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse
Koncept till plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att skicka ut detaljplanen på utställning enligt 5 kap 23 § plan- och
bygglagen.
________

Yrkande
Christer Hammarqvist (C) 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 detaljplanen på utställning enligt 5 kap 23 § plan- och
bygglagen.
________
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§ 230

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

Diarienummer: MBN 09/115/214

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-09-30 att detaljplan för handelsområde Södra
Hamnen skall skickas ut på samråd men ”att byggnadshöjderna mot havet skall vara lägre än
den nu förslagna 15,5 m och att byggnaderna i området inte får vara högre än nuvarande”.
Ett klargörande beslut erfordras då den föreslagna höjden 15,5 m inte är byggnadshöjd utan
högsta nockhöjd. Gällande plan medger en byggnadshöjd på 9,0 m för byggnader närmast
havet. Denna byggnadshöjd bör gälla även i det nu framtagna planförslaget.

I samband med diskussionen om en sänkning av höjder önskar exploatören ta bort
planbestämmelsen om nockriktning, p1. Ur stadsbildsynpunkt, samt för att minska inverkan på
utsikten för bakomliggande bebyggelse, anser planenheten att bestämmelsen är viktigt och bör
bibehållas.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning den 25 oktober 2010
Plankarta den 25 oktober 2010

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att byggnadshöjden för området närmast havet skall vara 9,0 m samt att
bebyggelsen mot vattnet i planområdets västra del ska innehålla en bestämmelse, p1,om
nockriktning i nord-sydlig riktning.
________

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 byggnadshöjden för området närmast havet skall vara 9,0 m samt att
bebyggelsen mot vattnet i planområdets västra del ska innehålla en bestämmelse, p1,om
nockriktning i nord-sydlig riktning.
________
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§ 231

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE SAMT RIVNING AV
BEFINTLIGA GARAGEBYGGNADER PÅ FASTIGHETEN GAMLESTAN X:X

Diarienummer: 10/1483
Ankomstdatum: 2010-10-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser rivningslov för rivning av två enbilsgarage och bygglovsansökan för
nybyggnad av garage. Det nya tvåbilsgaraget ersätter de två befintliga enbilsgaragen.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 9 september
1932.

Gällande detaljplan tillåter en uthusbyggnad på maximalt 30 m2, med en byggnadshöjd på
maximalt 2,7 meter samt en maximal taknockhöjd på 4,0 meter.

Byggnadsåtgärden innebär avvikelser mot gällande detaljplan. Byggnationen strider mot
gällande detaljplan då maximalt tillåten byggnadsarea överskrides med 32 m2, det vill säga
drygt 100 %. Vidare överskrides maximalt tillåten byggnadshöjd med 0,7 meter (12 %) och
maximalt tillåten nockhöjd med 1,1 meter (27 %). Byggnaden är i inlämnat förslag placerad i
tomgräns samt delvis placerad på mark som är undantagen från bebyggelse, s.k. ”prickad
mark”.

Berörda grannar på fastigheterna Kyrkvik X:X samt Gamlestan X:X, X:X, X:X, X:X och X:X
har givits tillfälle att yttra sig.
Berörd granne på fastigheterna Gamlestan X:X och X:X har tillstyrkt förslaget.
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.

Sökande är underättad om planavvikelserna och har begärt att få ett beslut i nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen
(åtgärd som strider mot detaljplanen)
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslår ansökan med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (åtgärd som strider
mot detaljplanen)
_________
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§ 232

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR PÅBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

Diarienummer: 10/1444
Ankomstdatum: 2010-09-30
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovsansökan för påbyggnad av enbostadshus med takvåning och takterrass.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse.

Befintliga byggnader i området har platta tak.
Byggnadsåtgärderna utgörs av en cirka 25 m2 stor påbyggnad på taket, samt en cirka 60 m2

stor takterrass på den sydvästra delen av taket. Räcket på takterrassen ska glasas för att
minska sikthindret. Påbyggnaden får stora fönster mot sydväst och mindre mot nordost.
Utförandet görs i stil som befintlig byggnad.

Den föreslagna påbyggnaden utgör en positiv addition till byggnadens arkitektur, och ett
tillskott till området som helhet.

Berörda grannar på fastigheten Kyrkvik X:X, X:X och X:X har lämnat sitt medgivande.
Övriga grannar bedöms inte vara berörda.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) och Lena M Hermansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med 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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§ 233

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PARKERINGSPLATSER PÅ DEL AV
FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

Diarienummer: 10/0765
Ankomstdatum: 2010-05-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för parkeringsplatser på del av fastigheten Kyrkvik X:X,
XX vid tennisbanorna i Lysekil.
Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 12 februari 1998.

Detaljplanen medger anordnandet av parkeringsplatser på en grusad eller gräsarmerad yta norr
om Turistgatan vid tennisbanorna. Enligt planen ska befintliga träd längs västra sidan av p-
ytan bevaras, och nya träd ska planteras längs östra sidan.

Avsikten är att anlägga sju parkeringsplatser på en grusad yta enligt detaljplanen. Befintlig p-
plats söder om fastigheten Kyrkvik X:X ska utvidgas åt väster för att skapa en
handikapparkeringsplats, så att det blir enkelt att komma åt denna. Denna handikapparkering
kommer att ta i anspråk cirka 15 m2 av det som i detaljplanen anges som naturmark, fram till
en befintlig stenmur.

Åtgärderna kan inte anses beröra några grannar i sådan omfattning att de ska höras i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov i enlighet med 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre
avvikelse från detaljplanens bestämmelser).
Beslutet kan motiveras med den allmännytta som erhålls genom anläggandet av en
handikapparkering på platsen.

att nämnden villkorar beslutet med att träd ska planteras i den omfattning som anges i
detaljplanen och i planbeskrivningen.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplanens
bestämmelser) beviljas bygglov.
Beslutet motiveras med den allmännytta som erhålls genom anläggandet av en
handikapparkering på platsen.

2 Nämnden villkorar beslutet med att träd ska planteras i den omfattning som anges i
detaljplanen och i planbeskrivningen.

________

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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§ 234

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR LYFTNING AV BYGGNAD, SAMT
FASADÄNDRING (ÄNDRING AV FÖNSTER), PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

Diarienummer: 10/1315
Ankomstdatum: 2010-09-14
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: NN

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för lyftning av byggnad, samt fasadändring (ändring av
fönster), på fastigheten Kyrkvik X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 9 september
1932.

Detaljplanen anger att byggnader får ha en byggnadshöjd på 7,5 meter, samt två våningar
jämte vindsvåning.
De föreslagna ändringarna består av:

 Ändring av fönster från 1,4 meter höga tvåluftsfönster med mittspröjs till 1,8 meter
höga tvåluftsfönster med korsspröjs. Fönster (inklusive ett treluftsfönster) tillkommer i
den nedersta våningen vid lyftningen.

 Lyftning av hela byggnaden med 1,5 meter varvid källaren blir bostadsvåning. Inga
övriga förändringar av byggnadens volym är redovisade.

Effekterna blir att:
 Nedre våningen (tidigare källaren) ska enligt definitionerna i 9 § plan- och

byggförordningen nu räknas som en våning. Då den befintliga övre våningen är
1,4 meter i den punkt där den för att definieras som vind ska vara högst 0,7 meter,
innebär detta att byggnaden har tre våningar, jämfört med planbestämmelsernas två
våningar plus vind.

 Byggnadshöjden från markens medelnivå invid byggnaden blir vid byggnadens
huvudskepp 6,8 meter, och vid utbyggnaden mot väster (in mot berget) 8,0 meter. Om
byggnadshöjd mäts vid takkupa/burspråk mot öster blir den 8,2 meter.

Byggnaden får med de föreslagna ändringarna bättre proportioner samt fönster som stämmer
bättre med dess ålder och karaktär. Förändringarna är därför i överensstämmelse med kraven i
3 kap. 10 § plan- och bygglagen.
Då byggnadens taknockhöjd bestäms av den byggnadsdel där byggnadshöjden är 6,8 meter,
kan övriga mått på byggnadshöjden betraktas som utan påverkan på byggnadens totalhöjd.

forts.
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Det faktum att övre våningen (med en betydande del snedtak) samt nedre våningen (delvis
under mark) båda definitionsmässigt är våningar, varvid byggnaden får tre våningar, kan
anses vara en mindre avvikelse som samverkar med fönsterändringen till att ge byggnaden en
god arkitektur.

Berörda grannar Kyrkvik X:X, X:X, X:X/X:X, X:X och X:X/X:X samt Södra Hamnen X:X
och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivande till åtgärderna har
inkommit från Kyrkvik X:X/X:X och Södra Hamnen X:X. Inga övriga synpunkter har
inkommit.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från
detaljplan).
Beslutet kan motiveras med att avvikelserna är mindre, i enlighet med planens syfte, samt att
åtgärderna ger byggnaden en god arkitektur samt en god helhetsverkan i området.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

Beslutet motiveras med att avvikelserna är mindre, i enlighet med planens syfte, samt att
åtgärderna ger byggnaden en god arkitektur samt en god helhetsverkan i området.
________

Övriga upplysningar
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från dagen för beslutet.
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§ 235

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

Diarienummer: 10/1163
Ankomstdatum: 2010-08-12
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Fossa 1:80.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 5 december 1960.

När detaljplanen upprättades ritades gränsen för byggrätten i fasadliv på den vid detta tillfälle
befintliga byggnaden. Resten av fastigheten markerades som mark som enligt planen inte får
bebyggas, s.k ”prickad mark”.
Byggnadsnämnden beviljade 1989 bygglov med mindre avvikelse för en 16 m2 stor
tillbyggnad. Ansökan avser nu en tillbyggnad av befintligt kök med en byggnadsyta av 7 m2,
placerad på prickad mark och närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Sökande är underättad om planavvikelsen och har begärt att få ett beslut i nämnden.

Berörda grannar Fossa X:X, X:X X:X, X:X och X:X har beretts tillfälle att inkomma med
yttrande. Synpunkter har inkommit från Fossa X:X, vilken påtalar brandkravet avseende
skydd mot brandspridning mellan byggnader särskilt skall beaktas.
Medgivande har inkommit från Fossa X:X, övriga hörda har inte lämnat synpunkter.

Förslag till beslut
att nämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen beviljar bygglov (mindre avvikelse
från detaljplanen)
________

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

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

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-11-04 33 (49)

JUSTERING Sign:

forts. § 235

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

Upplysning
Tillbyggnden skall vara avskild från den egna komplementbyggnaden samt mot grannes
bostadshus i minst brandteknisk klass EI30.
P.g.a närheten mellan byggnader på olika fastigheter skall Boverkets Byggregler
(BFS 1993:57) avsnitt 5:7 ”Skydd mot brandspridning mellan byggnader” särskilt beaktas.

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

Diarienummer: 10/1139
Ankomstdatum: 2010-07-07
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus med en 2 m2 stor farstukvist på
fastigheten Lönndal X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 22 oktober 1986.

En inbyggnad av befintligt trapplan har utförts utan att bygglov, fastighetsägaren har
inkommit med förklaring och en ansökan i efterhand.
Tillbyggnaden är planenlig.
Berörd granne Lönndal X:X har lämnat synpunkter, där de ”motsätter sig detta bygge p.g.a.
att den tar bort den lilla del av vattnet som de fortfarande kunde se.

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 beviljar bygglov i efterhand.
________

forts.
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Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att en
byggnadsavgift skall tas ut motsvarande 4 x bygglovavgiften.

Lena M Hermansson (S) yrkar att ansökan om bygglov i efterhand skall avslås.

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Bygglov i efterhand beviljas.
Beslutet motiveras med att föreslaget utförande är planenligt, samt att det inte kan
anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen.

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.

________
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§ 237

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS, SAMT
ÄNDRING AV FÖNSTER, PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 10/0844
Ankomstdatum: 2010-05-26
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, samt ändring av fönster,
på fastigheten Lönndal X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.

Tillbyggnaden har en byggnadsarea på 15 m2 och är i två våningar med ett sadeltak vinkelrätt
mot den ursprungliga taknocken, och den placeras på ett avstånd av 3 meter från tomtgränsen.
Fönstren i befintlig och tillbyggd del ska utföras med korsspröjs för att bättre avspegla
byggnadens ursprung i den kulturhistoriska miljön.

Detaljplanen för Grundsund innehåller bl.a. följande bestämmelser:
1 §: ”Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt värdefull miljö. Bebyggelsens yttre och
den utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den enhetliga och för äldre
västkustförhållanden typiska karaktären bibehålles.”
6 § 1 mom.: ”Inom med Bq betecknat område får ny bebyggelse ej uppföras närmare
fastighetsgräns än 3 meter.”
7 § 4 mom.: ”På tomt som omfattar med Bq betecknat område får befintlig huvudbyggnad
byggas till med sammanlagt högst 15 m2 efter planförslagets fastställandedatum där så prövas
vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret, med särskilt
beaktande av den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsemiljön. Uthus får ej byggas till.”
9 § 1 mom.: ”Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig
byggnad, som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Ny bebyggelse skall
beträffande utformningen omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär.”

Ansökan kan konstateras vara i enlighet med detaljplanens bestämmelser, samt vara i enlighet
med kraven på förändringar av byggnader enligt detaljplanen och 3 kap. 10 § plan- och
bygglagen.
Liknande tillbyggnader har utförts på flera andra byggnader i Grundsund.

forts.
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Berörd granne Lönndal X:X har lämnat medgivande till åtgärderna. Grannen på Lönndal X:X
har givits tillfälle att yttra sig över ansökan och har inkommit med yttrande i vilket hävdas att
tillbyggnaden för dem utgör en betydande olägenhet, att den ger insyn, samt att den
åsidosätter byggnadens karaktärsdrag.

Sökanden har tagit del av grannens yttrande och begärt att nämnden fattar beslut i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov.
Beslutet kan motiveras med att föreslaget utförande är planenligt, tar hänsyn till de
arkitektoniska och kulturhistoriska aspekterna, och att det inte kan anses utgöra en betydande
olägenhet för de omkringboende.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Beslutet kan motiveras med att föreslaget utförande är planenligt, tar hänsyn till de
arkitektoniska och kulturhistoriska aspekterna, och att det inte kan anses utgöra en betydande
olägenhet för de omkringboende.
________

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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§ 238

ÅTEREMITTERAD 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.

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 X:X 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.

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 skulle ha gått ut innan miljö- och
byggnadsnämndens möte den 30 september 2010, men några fastighetsägare begärde förlängd
hörandetid, vilket medgavs av stadsbyggnadsförvaltningen.

forts.
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När miljö- och byggnadsnämnden tog upp ärendet på sitt möte den 30 september 2010,
återremitterades det till samhällsbyggnadsförvaltningen i avvaktan på att den förlängda
hörandetiden skulle löpa ut.

Yttranden har nu inkommit från Skaftö X:X, X:X, X:X och X:X. Yttrandena innehåller frågor
kring minireningsverket, samt krav på ytterligare redovisning av garageplaceringar,
tillfartsvägar och befintliga servitut.
Sökanden har delgivits yttrandena och har lämnat skriftlig kommentar till dessa.

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

att förhandsbeskedet villkoras med att bebyggelsen ska utformas i traditionell bohuslänsk stil
________

Yrkanden
Lena M Hermansson yrkar att ansökan skall avslår med hänvisning till att åtgärden inte är
förenligt med intentionerna i kommunens översiktsplan ÖP06.

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

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

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

4 Bebyggelsen ska utformas i traditionell bohuslänsk stil.
________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR BILDANDE AV NY FASTIGHET AV
MARK FRÅN FASTIGHETERNA SKAFTÖ-BERG X:X, X:X OCH X:X, SAMT
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

Diarienummer: 08/1367
Ankomstdatum: 2008-09-24
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för bildande av ny fastighet av mark från
fastigheterna Skaftö-Berg X:X, X:X och X:X, samt nybyggnad av enbostadshus.
Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse.

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

Ansökan gällde tidigare bildandet av en ny fastighet utgående från en befintlig
komplementbyggnad på Skaftö-Berg X:X. Vid samrådsgruppens möte 2008-10-23 förklarade
dock Lantmäteriets representant att den befintliga byggnaden inte kunde utgöra grund för
bildandet av en ny fastighet. Sökanden underrättades om detta och har därefter ändrat ansökan
till att gälla fastighetsbildning med nybyggnad av enbostadshus.
Den föreslagna tomten ligger delvis inom VA-verksamhetsområde.

LEVA i Lysekil AB har som svar på remiss meddelat att en ny fastighet kan anslutas till
allmänt vatten och spillvatten, att dagvatten bör omhändertas lokalt på tomten, samt att en ny
fastighet bör ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Ärendet har diskuterats i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp vid två tillfällen.
Ansökan gällde från början bildandet av en ny fastighet utgående från en befintlig
komplementbyggnad på Skaftö-Berg X:X. Vid samrådsgruppens möte den 23 oktober 2008
förklarade Lantmäteriets representant att den befintliga byggnaden inte kunde utgöra grund
för bildandet av en ny fastighet. Sökanden underrättades om detta och ändrade därefter
ansökan till att gälla fastighetsbildning med nybyggnad av enbostadshus.

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-11-04 42 (49)

JUSTERING Sign:

forts. § 239

Vid samrådsgruppens möte den 23 april 2009 ansåg samrådsgruppen att en fastighetsbildning,
för undvikande av framtida problem med byggnaders avstånd till tomtgränser samt till
byggnader på andra fastigheter, borde utgå från mark enbart från Skaftö-Berg X:X.

Nyligen förda diskussioner med Lantmäteriet har visat att det från detta håll inte föreligger
några hinder mot en avstyckning i enlighet med sökandens önskemål att mark från Skaftö-
Berg X:X, X:X samt X:X ska ingå i en ny tomt.
Samrådsgruppen fann vid båda tillfällena ärendet diskuterades att en fastighetsbildning enligt
ansökan inte kunde anses försvåra en framtida planläggning av området. Rekommendationen
från den 23 april 2009 att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § PBL bör förklara att åtgärden kan tillåtas, är därmed samrådsgruppens gällande
yttrande.

Berörda grannar Skaftö-Berg X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra
sig över ansökan. Medgivande till åtgärden har inkommit från Skaftö-Berg X:X, med
förbehållet att man även vill yttra sig i bygglovskedet. Inga övriga synpunkter har inkommit.

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

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

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



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-11-04 43 (49)

JUSTERING Sign:

§ 240

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED GÄLLANDE NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN,
FASTIGHETEN BRASTAD X:X

Diarienummer: 10/0761
Ankomstdatum: 2010-05-18
Fastighetsadress:
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Brastad X:X.
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför samlad bebyggelse.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R15:
”Områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade av reservat.
Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård
(Riksintresseområden). De kan ha stort värde som strövområden och för strandnära
aktiviteter. Delar av områdena kan samtidigt vara av stort intresse för naturvården och
innehålla stora kulturvärden.
Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma. Vid prövning skall särskilda
hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny bebyggelse eller anläggningar
som förhindrar ett lämpligt användande eller som skadar områdenas värden för kulturvård
eller friluftsliv får tillkomma.”
Området är också betecknat med R17:
”Områden på landet med stora kulturvärden.
Områdena innehåller ett varierat kulturlandskap med traditionell jordbruksbebyggelse och
värdefulla kultur- och fornminnesmiljöer. Landskapets och bebyggelsens karaktär skall
bevaras. Beskrivning av områdena och deras värden finns under kapitlet Kulturmiljövård.
Områdena ingår också som värdefulla miljöer i kommunens antagna kulturmiljöprogram.
Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske. Stor hänsyn till landskapets
karaktär och till kultur- och fornlämningsmiljöerna skall tas vid val av tomtplats. Byggnaders
utformning skall i skala, proportioner, material och färg anpassas till omgivande kulturmiljö.
Inom område av riksintresse för kulturmiljövården får inga åtgärder vidtas som kan innebära
skada på kulturmiljön.
Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom här aktuella områden är
sannolikheten att påträffa fornlämningar särskilt stor.
Samråd med kulturmiljösakkunnig skall ske vid prövning av förhandsbesked och bygglov när
byggnadsnämnden bedömer det som nödvändigt.”

forts.
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Föreslagen tomtgräns är föreslagen cirka 10 meter från en fornlämning i form av en
hällristning. Remiss har skickats till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet samt Bohusläns
museum.
Svar på dessa remisser har ännu inte inkommit vid tidpunkten för utskick av kallelse till
nämndsammanträdet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2008 att meddela positivt
förhandsbesked för en tomt/byggnad väster om den nu aktuella platsen och gränsande till
densamma.

Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet den 27 maj 2010, och
lämnade då följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att platsen rent principiellt kan användas för bostadsändamål utan att
allmänna intressen påverkas. Viktigt är dock en utformning av byggnader som stämmer in i
landskapsbilden med hänsyn till kulturhistoriska värden.
Avgörande för ärendet är de kulturmiljösamråd, med anledning av närhet till fornlämning
Brastad X:X, som ska hållas med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Bohusläns museum.
Samrådsgruppen anser att, under förutsättning att samråd med länsstyrelsen och museet samt
grannehörande utfaller positivt, miljö- och byggnadsnämnden att som förhandsbesked enligt
plan- och bygglagen 8 kap. 34 § bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Berörda grannar Brastad X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra
sig över ansökan. Brastad X:X och X:X har lämnat medgivande till åtgärden. Brastad X:X har
i yttrande meddelat att man är negativ till åtgärden då den förtätar omgivningen på ett oönskat
sätt.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att invänta yttrande
från berörda kulturmiljömyndigheter
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (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 återremittera ansökan.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att invänta yttrande från
berörda kulturmiljömyndigheter.
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR BYGGLOV AVSEENDE NYBYGGNAD
AV ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN,
FASTIGHETEN KORSEBERG X:X

Diarienummer: 10/1039
Ankomstdatum: 2010-07-05
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för bygglov avseende nybyggnad av enbostadshus
på, samt avstyckning av tomt från, fastigheten Korseberg X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför samlad bebyggelse.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R19:
”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk
och hällmarker. Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och
mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.”

Miljöenheten har i yttrande meddelat att det finns förutsättningar för att göra en
avloppsanläggning inom planerad tomtplats eller i anslutning till denna, samt meddelat de
krav som ställs på en sådan anläggning.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 16 september 2010,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att platsen kan vara lämplig för en ny bostadsfastighet, och att inga
uppenbara konkurrerande intressen föreligger. Tillfartsväg över fastigheten Korseberg X:X
bör säkras genom servitut vid fastighetsbildning.
Samrådgruppens mening är att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Berörda grannar Korseberg X:X samt Toröd X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Korseberg X:X och Toröd X:X har lämnat synpunkter på placering av tillfartsväg
samt enskild VA-anläggning.

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

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

3 Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats.
________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR BYGGLOV AVSEENDE NYBYGGNAD
AV ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN,
FASTIGHETEN LYSE X:X

Diarienummer: 10/1260
Ankomstdatum: 2010-09-07
Fastighetsadress: Lyse
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Lyse X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, men en avstyckad tomt kommer vid
byggnation att ingå i samlad bebyggelse.

Föreslagen avstyckning är på cirka 1200 m2.
Motivet till ansökan anges vara ”nybyggnation av enfamiljsbostad vid Blötan i Skalhamn”.
Dragning av tillfartsväg föreslås över det öppna fältet från väster längs gränsen till Lyse 1:8.

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

En VA-ledning går i öst-västlig riktning över den föreslagna avstyckningen, men denna är
belägen på den norra delen av tomten och ger utrymme för byggnation på den mellersta och
södra delen av tomten.

Ett tidigare ärende under 2010 rörande förhandsbesked på samma plats men med annan
sökande diskuterades i, och platsen besöktes av, samrådsgruppen den 27 maj 2010, varvid det
befanns att det kunde vara lämpligt med bebyggelse på platsen efter kompletterande studium
gällande VA-ledningens position, samt grannehörande.
Detta tidigare ärende är nu inte längre aktuellt, enligt besked från sökanden samt från
markägaren som nu söker förhandsbesked.

forts.
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Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 21 oktober 2010,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att platsen kan vara lämplig för en ny bostadsfastighet, och att inga
uppenbara konkurrerande intressen föreligger.
Lantmäteriet framhåller att tillfartsväg inte bör gå från väster över den öppna marken och
därigenom splittra denna. Planenheten instämmer med detta för att hålla fler alternativ öppna
vid en eventuell framtida planläggning av området. Samrådsgruppen menar därför att
tillfartsväg bör komma från norr via det vägservitut som redan finns längs västra tomtgränsen
på fastigheten Lyse X:X.
Samrådgruppens mening är att, under förutsättning att tillfartsvägfrågan kan lösas, miljö- och
byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § bör förklara att den sökta åtgärden
kan tillåtas.

Sökanden och kommunens mark- och exploateringsingenjörer har kontaktats, och båda parter
anser att man kan dra väg från norr om gränserna på fastigheten Lyse X:X flyttas något
österut, p.g.a. befintliga diken.

Anslutning ska ske till kommunala VA-ledningar.
Grannehörande genomfördes till det tidigare ärendet, och detta kan anses gälla även för den
nya sökanden då inga skillnader i placering föreligger. Ägarna till fastigheterna Lyse X:X,
X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att lämna synpunkter på ansökan.
Synpunkter inkom från Lyse X:X, X:X, X:X och X:X, vilka alla har invändningar mot vägar i
andra lägen än det som förordats av samrådsgruppen och överenskommits med sökanden.

Sökanden är informerad om det planarbete som påbörjats öster om den för tomt valda platsen,
och anser inte att detta inverkar på det tänkta projektet.

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

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

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

forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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.
________


