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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2010-12-13 Justeringsdatum: 2010-12-16

Anslagsdatum: 2010-12-16 Anslagets nedtagande: 2011-01-07

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

Sammanträdestid: 2010-12-13 kl 09.15 – 16.00
Ajournering 12.00 - 13.15

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf
Hans Nordlund (M)
Christer Hammarqvist (C)
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Lars-Erik Johansson (S)
Göran Emanuelsson (S)
Kent Karlsson (S)
Lena M Hermansson (S)
Inge Löfgren (MP)

Tjänstemän:

Se sidan 2

Marianne Bråten (S) för vakant (FP) t o m
kl. 10.00 § 249
Lars-Åke Olsson (FP) för vakant (FP) fr o m
kl. 10.00 § 250
Richard Åkerman (M) John Berntsson (M)

Icke tjänstgörande ersättare:
Marianne Bråten (S) fr o m § 250
Jerry Jacobsson (S)
Annelie Strand (S)
Bengt Andreasson (LP) t o m 15.40 § 298

Paragrafer: 243 - 302

Sekreterare:

………………………………………………..
Gunvor Olsson

Ordförande:

………………………………………………..
Yngve Larsson

Justerare:

………………………………………………..
Lena M Hermansson
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Tjänstemän
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekreterare
Mats Tillander, förvaltningschef
Josefin Kaldo, plan-, bygg-, och mätenhetschef
Mats Carlsson, stadsarkitekt, § 257, §§ 287-302
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandläggare, §§ 293-302
Per Olsson, miljöenhetschef, §§ 243-286
Anders Fransson, byråinspektör, §§ 243-286
Ylwa Larsson, plansamordnare, §§ 252-257
David Engström, planarkitekt, §§ 252-257
Anna Aronsson, kommunsekreterare, §§ 243-288

Övriga närvarande
Anita I Andersson, kommunrevisionen §§ 243-256
Harald Holmgren, kommunrevisionen §§ 243-256
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JUSTERING Sign:

§ 243

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:

Utgår

3.3
Remiss från kommunfullmäktige avseende medborgarförslag om att röja upp område vid
kolonilotterna på Dalskogen.

Tilläggsärenden

4.3
Anmäles Regeringsrättens beslut att inte lämna prövningstillstånd avseende
laglighetsprövning enl. kommunallagen avseende detaljplanebeslut tagna vid miljö- och
byggnadsnämndens offentliga del av sammanträdet.

7.28
Begäran om uppskov gällande förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på
fastigheten Skarstad X:X

9.5
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt avstyckning av tomt
från fastigheten Stora Berg X:X.
________
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JUSTERING Sign:

§ 244

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

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

Bilaga: Sammanställning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 245

SAMMANTRÄDESKALENDER FÖR 2011 –
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT SAMRÅDSGRUPPEN

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat följande förslag till sammanträdesdagar för
miljö- och byggnadsnämnden och för möten i samrådsgruppen

Presidiemöte
(måndag kl 8.30)

MBN
(torsdag kl 9.15)

Lokal: Borgmästaren

Samrådsgrupp
(torsdag kl 8.30)

17 januari 27 januari (v4) 10 februari

21 februari 3 mars (v9) 17 mars

28 mars 7 april (v14) 21 april

2 maj 12 maj (v19) 26 maj (kf)

7 juni (tisdag) 16 juni (v24)

Sommaruppehåll

15 augusti 25 augusti (v34) 8 september

19 september 29 september (v39) 13 oktober

24 oktober 3 november (v44) 17 november

28 november 8 december (v49)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer sammanträdeskalender för 2011.
________
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JUSTERING Sign:

§ 246

KOMPLETTERING OCH REVIDERING AV MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

Diarienummer: MBN 10-115-002

Ärendebeskrivning
Förutsättningarna för en ökad samverkan av miljö- och byggnadsnämndens hela
verksamhetsområde utreds inom kommunerna norra Bohuslän. Samtidigt finns olika
samverkansformer idag mellan olika kommuner. Tidigare (2010-04-08 82 §) har miljö- och
byggnadsnämnden beslutat om utökad delegation under 2010 inom livsmedelsområdet till
Munkedals kommun. Inom ramen för en ökad samverkan mellan miljö- och byggnämnderna
inom Munkedals och Lysekils kommuner vad gäller bl.a. miljö-, djurskydds-, smittskydds-,
livsmedels- och tobakstillsynen, yttranden, begäran om polishandräckning, krävs en förnyad
utvidgning av nämndens delegation till tjänstemän. I föreliggande ärende föreslås att
handläggare inom Munkedals kommun tillfälligtvis under 2011 erhåller samma delegation
som nämndens nuvarande delegationsordning till egen personal.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att under 2011 utvidga delegationerna för
miljöenhetens handläggare till motsvarande handläggare inom Munkedals kommuns miljö-
och byggnadsnämnds verksamhet.
________

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

Nämnden beslutar att under 2011 utvidga delegationerna för miljöenhetens handläggare till
motsvarande handläggare inom Munkedals kommuns miljö- och byggnadsnämnds
verksamhet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 247

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Oktober
- 12 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 5 beslut rörande livsmedelshantering
- 7 beslut rörande renhållning
- 6 beslut rörande värmepumpinstallation
- 1 beslut övrigt ärende

November
- 4 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 2 beslut rörande livsmedelshantering
- 4 beslut rörande renhållning
- 8 beslut rörande värmepumpinstallation
- 2 beslut övriga ärenden

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet
________
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JUSTERING Sign:

§ 248

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV, KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har under oktober och november 2010, med stöd av delegationsbeslut,
beslutat följande:

- 26 beviljade bygglov under oktober och 34 beviljade bygglov i november
- 68 beslut om kontrollplan sammanlagt under oktober och november

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 249

REMISS FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSEENDE MEDBORGARFÖRSLAG
OM DIALOG/INFORMATIONSMÖTEN INFÖR STORA BESLUT

Diarienummer: MBN 07-135-040

Ärendebeskrivning
NN, Lysekil föreslår i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att Lysekils kommun ska
kalla till dialog/informationsmöte inför alla större beslut som medför en ekonomisk belastning
för kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått medborgarförslaget på remiss för yttrande.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall till kommunfullmäktige uttala sig positivt till
medborgarförslaget.

Christer Hammarqvist (C),Torbjörn Stensson (S) och Hans Nordlund (M) anser att den i
medborgarförslaget efterfrågade informationen redan finns idag, i form av olika
cafédialogmöten som anordnas inom kommunen och därmed yrkas att nämnden föreslår
kommunfullmäktige medborgarförslaget är besvarad.

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att som remissvar föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan
anses besvarad, då den efterfrågande informationen redan finns i dag, i form av
cafédialogmöten.
________
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JUSTERING Sign:

§ 250

REMISS FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE –
MEDBORGARFÖRSLAG OM DETALJPLAN FÖR SÖDRA STOCKEVIK

Diarienummer: MBN 09-174-214

Ärendebeskrivning
NN, Fiskebäckskil, begär i ett medborgarförslag att den demokratiska processen avseende
planarbetet för Södra Stockevik får fortsätta. Detta efter att miljö- och byggnads-nämnden
hade beslutat avbryta planarbetet genom att inte låta framtaget förslag till detaljplaneprogram
gå ut på remiss.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått medborgarförslaget på remiss för yttrande.

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att kommunfullmäktige beslutar att med vad som anförts i tjänsteskrivelsen anse
medborgarförslaget besvarat.
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall föreslår kommunfullmäktige att planarbetet inte
får fortsätta. Skälen enlig yrkandet är
att enligt miljöbalken 4 kap. 4 § får inte nya fritidsanläggningar komma till stånd söder om
Brofjorden. En betydande del av exploateringsområdet ligger dessutom i riksintresse för
friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §.
att i den västra delen av exploateringsområdet råder strandskydd. Enligt miljöbalken är det
förbjudet att bygga på strandskyddad mark.
att unika och höga naturvärden finns i området (klass I och II). Dessa har kvaliteter ur
natursynpunkt av regional och nationell betydelse. Båda är ofta svåra eller omöjliga att
återskapa. Dessa miljöer och dess närområden skall således inte exploateras utan sparas enligt
lagstiftningen.
att förslaget avviker markant mot gällande översiktsplan. I översiktsplan 2006 finns inte stöd
för en så omfattande exploatering som planeras här. Grönområden skall bevaras och den
orörda karaktären skall värnas på Skaftö står det i planen. Enligt översiktsplanen skall
utbyggnaden i första hand ske till befintliga samhällen.

Torbjörn Stensson (S), Hans Nordlund (M) och Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till
förvaltningens tjänsteskrivelse och förslag till beslut.

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 250

Tilläggsyrkande
Christer Hammarqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg till och
hänvisning till Regeringsrättens beslut den 23 november 2010 avseende nämndens
överklagande av kammarrättens dom att upphäva nämndens beslut att på öppen del av
sammanträdet besluta om att avbryta detaljplaneprocessen i Södra Stockevik.

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

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

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

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Åke Olsson (FP) x

Hans Nordlund (M) x

Richard Åkerman (M) x

Christer Hammarqvist (c) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lena M Hermansson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 9 2

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för Stenssons m.fl. yrkande mot 2 nej-röster för Löfgrens yrkande beslutar
miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stenssons m.fl yrkande.

Proposition på tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande. Han finner att nämnden avslår
tilläggsyrkandet.

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 250

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och som remissvar beslutar
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att med vad som anförts i tjänsteskrivelsen anse
medborgarförslaget besvarat.
________

Reservation
Mot beslutet lämnar Inge Löfgren (MP) skriftlig reservation.
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JUSTERING Sign:

§ 251

YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE ANLÄGGANDE AV FLYT-
BRYGGOR VID SLÄVIK, FASTIGHETEN ED X:X, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: 10/1403 Lst dnr: 535-15698-2010
521-16087-2010

Ärendebeskrivning
Till länsstyrelsen har en anmälan lämnats in om vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap.
Anmälan gäller anläggande av flytbryggor på fastigheten Ed X:X vid Slävik, Härnäset.
Förslaget innebär en huvudbrygga på cirka 90 x 3 m samt 3 st. sidobryggor på vardera
cirka 30 x 3 m med totalt 60 st. nya båtplatser.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden saknar tillräckligt underlag för att kunna göra en egen
bedömning av effekterna på djur och växter i vattnet kring den planerade bryggan. Nämnden
befarar dock att åtgärderna på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området
Åbyfjorden och anser att det måste finnas synnerligen starka skäl om en exploatering av den
föreslagna omfattningen ska tillåtas inom Natura 2000-området. En exploatering med bryggor
för 60 st. båtar bedöms inte vara ett tillräckligt starkt skäl för att tillstånd ska tillstyrkas.

att miljö- och byggnadsnämnden avstyrker ärendet.
________

Yrkanden
Hans Nordlund (M), Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut och tjänsteskrivelse.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden saknar tillräckligt underlag för att kunna göra en egen bedömning av effekterna på
djur och växter i vattnet kring den planerade bryggan. Nämnden befarar dock att åtgärderna
på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området Åbyfjorden och anser att det
måste finnas synnerligen starka skäl om en exploatering av den föreslagna omfattningen ska
tillåtas inom Natura 2000-området. En exploatering med bryggor för 60 st. båtar bedöms inte
vara ett tillräckligt starkt skäl för att tillstånd ska tillstyrkas.

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och avstyrker ärendet.
________
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JUSTERING Sign:

§ 252

LÄNSSTYRELSENBS REMISS GÄLLANDE UNDERHÅLLSMUDDRING INOM
STRANDSKYDDSOMRÅDE I ANSLUTNING TILL SIVIKS CAMPING,
FASTIGHETEN SIVIK X:X, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: 10/1418

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden ser inte årligen återkommande muddringar och dumpningar
som en hållbar och långsiktig lösning på problemet med uppgrumling kring Siviks
Bryggförenings brygga på fastigheten Sivik X:X. Varje muddring bedöms ge en betydande
påverkan på det marina livet i ett större område kring bryggan och dumpningsplatsen och
anser det inte vara motiverat att tillåta sådan årlig muddring.

att miljö- och byggnadsnämnden avstyrker Länsstyrelsens anmälningsärende om
vattenverksamhet rörande underhållsmuddring.

att nämnden också gör bedömningen att särskilda skäl inte kan finnas för att en eventuell
strandskyddsdispens skulle kunna medges för muddringen om en dispensansökan lämnades
in.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och avstyrker Länsstyrelsens
anmälningsärende om vattenverksamhet rörande underhållsmuddring.

Nämnden ser inte årligen återkommande muddringar och dumpningar som en hållbar och
långsiktig lösning på problemet med uppgrumling kring Siviks Bryggförenings brygga på
fastigheten Sivik X:X. Varje muddring bedöms ge en betydande påverkan på det marina livet
i ett större område kring bryggan och dumpningsplatsen och anser det inte vara motiverat att
tillåta sådan årlig muddring.

Nämnden gör också bedömningen att särskilda skäl inte kan finnas för att en eventuell
strandskyddsdispens skulle kunna medges för muddringen om en dispensansökan lämnades
in.
________
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§ 253

INFORMATION OM ARBETSPROGRAM FÖR PLANARBETE

Ärendebeskrivning
Planenheten redogör för pågående och kommande arbete med detaljplaner utifrån
arbetsprogrammet för planarbete.

Bilagor: Arbetsprogram för planarbete 2010, justerat den 24 november 2010
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att arbetsprogrammet för detaljplaner återremitteras till planenheten
och får följande inriktning.

1 Områden för nya bostadsområden på Torvemyr 2 och N Tronebacken ges prioritet 2
eftersom behovet av nya villatomter är obefintligt.

2 Områden i tätorter som idag saknar detaljplan planläggs.
3 Gamla detaljplaner som är mer än 30 år omarbetas och får en tidsaktuell status.
4 Detaljplaner som berör kommunens invånare och företag får högre prioritet. Idag får

dessa vänta för detaljplaner som inriktas på nya villaområden.
5 Tillsyn och kontroll av att detaljplanerna följs.

Torbjörn Stensson (S) anser att Inge Löfgrens yrkande är yrkanden som ställs i fel forum
eftersom denna punkt endast är en information om arbetsprogram för planarbete, och Stensson
yrkar därmed att nämnden skall avvisa Löfgrens yrkande.

Torbjörn Stensson (S) och Hans Nordlund (M) yrkar att informationen antecknas till
protokollet.

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

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet
________
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JUSTERING Sign:

§ 254

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT GÄLLANDE ANMÄLAN
OM ENKELT AVHJÄLPT HINDER

Diarienummer: MBN 09-109-825
Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens beslutade den 5 november 2009 § 215 att anta stadsarkitektens
tjänsteyttrande som sitt egen och beslutade att med stöd av gällande lag och föreskrifter, samt
hamnförvaltningens yttrande att resursåtgången och kostnaden för att iordningsställa
möjlighet för funktionshindrade att ta sig i och ur båtar i kommunens småbåtshamnar inte kan
anses vara ett sådant enkelt avhjälpt hinder som avses i plan- och bygglagen 17 kap. 21a§.
Anmälan föranleder därför inga åtgärder från nämndens sida.

NN överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, som i beslut den 20 oktober 2010 avslår
överklagandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 255

ANMÄLES MILJÖDOMSTOLENS DOM –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA
STRANDSKYDDSDISPENS PÅ FASTIGHETEN KYRKEBY X:X

Diarienummer: 08/0209
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN

genom ombud NN

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

Beslutet har överklagats till Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen, som i dom den
2 november 2010 avslår överklagandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljödomstolens dom antecknas till protokollet
_________
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§ 256

ANMÄLES REGERINGSRÄTTENS BESLUT ATT INTE LÄMNA PRÖVNINGS-
TILLSTÅND AVSEENDE LAGLIGHETGSPRÖVNING ENL. KOMMUNALLAGEN
AVSEENDE BESLUT TAGNA VID MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS
OFFENTLIGA DEL AV SAMMANTRÄDET

Diarienummer: MBN 09-47
Klagande: Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekil

Ärendebeskrivning:
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll från den 3 mars 2009 §§ 23, 24, 40, 41, 43 och 49
har överklagats av till länsrätten med begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Begäran om laglighetsprövningen avser beslut som är tagna vid nämndens offentliga del av
sammanträdet.

Nämnden beslutade:
 under § 23 (fastställande av dagordning) bl.a. att planärendena skall behandlas under

den öppna delen av sammanträdet.
 under § 24 antecknades att information lämnas om regler om offentliga

sammanträden.
 under § 40 behandlades detaljplan för Brodalen g:a kommunhuset, Broberg 51:1 och

9:1 Brodalen. – Nämnden godkände därvid att förslaget till detaljplan för området
sändes ut för samråd enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen (PBL).

 under § 41 behandlade nämnden detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:11 m.fl.
Stockevik. Nämnden beslutade i detta ärende att avsluta pågående planarbete.

 under § 42 behandlade nämnden detaljplan för skolområde Rinkenäs, Dona 1:38 m.fl.
Nämnden godkände förslaget till detaljplan med vissa justeringar.

 ärendena under §§ 40 – 42 behandlades under den öppna delen av nämndens
sammanträde.

 under § 43 (allmänhetens frågestund) antecknades bl.a. vissa synpunkter som
framförts på nämndens handläggning av ett förhandsbesked.

 under § 49 behandlade nämnden en ansöka om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage på fast. Knarrevik. Nämnden lämnade ett positivt
förhandsbesked med vissa villkor om tilläggsisolering. Detta ärende behandlades
inom stängda dörrar.

Länsrätten i Göteborg har i dom 2 september 2009 avvisat överklagandet över nämndens
beslut i ärenden som behandlats under §§ 40, 42 och 49 och över det som tas upp i nämndens
protokoll under §§ 24 och 43.

forts.
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Länsrätten upphävde, med bifall till överklagandet, nämndens beslut i det ärende som
behandlas under § 23 (till den del nämnden beslutat att behandla planärenden under den
öppna delen av sammanträdet) och § 41.

Länsrättens domskäl:
”Av 13 kap. 1 § PBL framgår att vissa beslut i planärenden får överklagas i den ordning som
föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Enligt paragrafens 3 punkt
finns denna möjlighet endast, när nämnden beslutat att inte anta, ändra eller upphäva den
detaljplan. För övriga överklagbara planbeslut gäller att de överklagas till länsstyrelsen. För
förhandsbesked enligt PBL gäller samma bestämmelser d.v.s. de överklagas till länsstyrelsen
(13 kap. 2 § PBL)
Av det nu sagda följer att de planbeslut som byggnadsnämnden fattar under §§ 40 och 42, där
nämnden beslutat att fullfölja planarbetet, inte kan laglighetsprövas enligt KL. Samma gäller
för det förhandsbesked som nämnden beslutat om under § 49. I dessa delar kan inte
överklagande till länsrätten med begäran om laglighetsprövning inte prövas.
Länsrätten bedömer också att det som upptas under nämndens protokoll §§ 24 och 43 inte
innefattar något beslut som kan laglighetsprövas enligt KL. Även i dessa delar avvisas
överklagandet.”
”Däremot är beslutet under § 41, där nämnden beslutat att avbryta pågående planarbete ett
sådant beslut som kan laglighetsprövas enligt kommunallagen.
Enligt 6 kap. 19 a § kommunallagen kan en nämnd besluta att dess sammanträde ska vara
offentliga, om fullmäktige medgett det. En nämnds sammanträde ska dock alltid hållas inom
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning.
Enligt länsrätten har ett planärende sådana rättsverkningar att det får anses innefatta
myndighetsutövning. Nämndens beslut under § 23 att behandla planärendena under den öppna
delen av sammanträdet, liksom dess beslut under § 41 att avsluta pågående planärenden vid
ett offentligt sammanträde, strider därför mot bestämmelserna i 6 kap. 19 a § kommunallagen
och ska därför upphävas.”

Miljö- och byggnadsnämnden överklagade länsrättens dom till kammarrätten.
Kammarrätten i Göteborg meddelar i dom den 18 november 2009 att:
Prövningstillstånd meddelas och att överklagandet avslås.
Kammarrättens domskäl:
”Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. Kammarrätten
instämmer i länsrättens bedömning.”

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid extra sammanträde den 3 december 2009 § 225
att överklaga kammarrätens dom till regeringsrätten.
Regeringsrätten meddelar i beslut den 23 november 2010 att Regeringsrätten inte lämnar
prövningstillstånd och att kammarrättens avgörande står fast.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Regeringsrättens beslut antecknas till protokollet.
________
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§ 257

DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN, DEL AV SLÄTTEN 1:339 M.FL. LYSEKILS
KOMMUN

Diarienummer: MBN 10/71/214

Ärendebeskrivning
Ett koncept till detaljplan för Dalskogen, f.d. kommunförråden mm, har tagits fram av Cowi i
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. För området finns en gällande detaljplan där
markanvändningen huvudsakligen är allmänt ändamål (A). Syftet är att ändra
markanvändningen så att mark skapas för småindustri och handel med skrymmande varor
samt att utöka byggrätten i anslutning till tomten som tidigare använts för kommunens förråd.

Beslutsunderlag
Koncept till plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Behovsbedömning

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 vidare beslutar att detaljplanen ska skickas ut för samråd enligt 5 kap 21 § plan-
och bygglagen.
________

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

Inge Löfgren (MP) yrkar att detaljplaneförslaget återremitteras och får följande inriktning
1 Berget i områdets södra del sparas. En plansprängning kommer att påverka

området alltför negativt.
2 Gång- och cykelbanan mellan Mariedalsskolan och Volvo bevaras.
3 Tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken ej tillåts i området.
4 Nya hus byggs som lågenergihus enligt EU:s regler. Det vill säga med en energi-

förbrukning under 20 kWh/m2 och år.

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

Vidare beslutar nämnden att detaljplanen ska skickas ut för samråd enligt 5 kap 21 § plan- och
bygglagen.
________
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§ 258

UPPHÄVANDE AV FÖRELÄGGANDEN GÄLLANDE ÅTGÄRDER PÅ
UTHUSBYGGNAD, VILKEN INTE UPPFYLLDE KRITERIERNA FÖR
BYGGLOVBEFRIELSE, PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 06/105/220
Fastighetsadress: XX
Fastighetsägare: NN NN
Adress: XX XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser upphävande av förelägganden gällande åtgärder på uthusbyggnad, vilken inte
uppfyllde kriterierna för bygglovbefrielse, på fastigheten Lönndal X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 12 oktober 1987.
Enligt detaljplanen får befintlig byggnad inom beteckningen Bq byggas till med högst 15 m2

efter planens fastställelse. Nya byggnader får inte uppföras och uthus får inte byggas till.

Tillsynsärendet avsåg en ny uthusbyggnad som uppförts på fastigheten Lönndal 16:5. Denna
hade byggts på kvartersmark men nära allmän plats-mark med en betydligt högre nivå än
tomten.
Om bestämmelsen i plan- och byggförordningen 9 § att byggnadshöjd ska räknas från allmän
plats inom 6 meters avstånd tillämpats, skulle byggnaden kunna dels ligga högre än
huvudbyggnaden, men också bli åtskilliga meter högre än denna och än högre den dittills
byggts.
Byggnadsnämnden, med senare stöd av länsstyrelsen och länsrätten, ansåg dock att
undantagsregeln kring mätningens utgående från allmän plats-mark var tillämplig.
Byggnadens höjd skulle alltså mätas från markens medelnivå invid byggnaden, och detta
innebar att byggnaden inte uppfyllde kravet på maximalt 3 meters totalhöjd.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2006 § 237 om föreläggande att vidta åtgärder
för att få den aktuella byggnaden att uppfylla kraven på bygglovbefrielse enligt plan- och
bygglagen 8 kap. 4 §.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen vilken i beslut den 26 september 2007 avslog
överklagandet. Detta överklagades vidare till länsrätten vilken i dom den 31 oktober 2007
avslog överklagandet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 maj 2008 § 117 om föreläggande att
undanröja byggnaden från platsen, då man funnit att inga tillfredsställande åtgärder för att få
byggnaden att uppfylla kraven på bygglovbefrielse utförts. Till beslutet kopplades ett vite.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen vilken i beslut den 8 september 2008 avslog
överklagandet i den del som avsåg föreläggandet, men upphävde beslutet om vite, då detta
inte hade korrekt form.

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-13 23 (117)

JUSTERING Sign:

forts. § 258

Ett nytt beslut om vite togs av nämnden den 2 oktober 2008. Även detta beslut överklagades
till Länsstyrelsen vilken i beslut den 20 januari 2010 upphävde vitet då avsikten att återigen
vitesförelägga inte kommit fastighetsägaren till del i tillräcklig tid innan datum för
fullgörande av föreläggandet.

Fastighetsägarna har under hela processen haft kontakter med samhällsbyggnads-
förvaltningen. De har föreslagit olika åtgärder för att uppfylla kravet i det ursprungliga
föreläggandet, vilka dock ansetts otillräckliga.

Under våren 2010 har dock åtgärder vidtagits som av samhällsbyggnadsförvaltningens
personal vid besök på platsen kunnat verifiera som tillräckliga för att anse att byggnaden
uppfyller kraven på bygglovbefrielse enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 § (”friggebod”).
Förvaltningen anser därför att nämnden kan dra tillbaka de förelägganden som utfärdats.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden konstaterar att de åtgärder som vidtagits av fastighetsägarna till Lönndal X:X är
tillräckliga för att den aktuella byggnaden ska kunna anses omfattas av bygglovbefrielse
enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 §.

att nämnden upphäver beslutet av den 19 oktober 2006 § 237 om föreläggande att vidta
åtgärder för att få den aktuella byggnaden att uppfylla kraven på bygglovbefrielse enligt plan-
och bygglagen 8 kap. 4 §.

att nämnden upphäver beslutet av den 15 maj 2008 § 117 om föreläggande att undanröja
byggnaden från platsen.

att nämnden återtar anteckningarna om föreläggandena i fastighetsboken hos
Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________

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.

Forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden konstaterar att de åtgärder som vidtagits av fastighetsägarna till Lönndal X:X är
tillräckliga för att den aktuella byggnaden ska kunna anses omfattas av bygglovbefrielse
enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 §.

Nämnden upphäver beslutet av den 19 oktober 2006 § 237 om föreläggande att vidta åtgärder
för att få den aktuella byggnaden att uppfylla kraven på bygglovbefrielse enligt plan- och
bygglagen 8 kap. 4 §.

Nämnden upphäver beslutet av den 15 maj 2008 § 117 om föreläggande att undanröja
byggnaden från platsen.

Nämnden återtar anteckningarna om föreläggandena i fastighetsboken hos
Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-13 25 (117)

JUSTERING Sign:

§ 259

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN AXTVETEN X:X

Diarienummer: 05/726
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Hallindenområdet hösten 2005
inspekterades avloppet på fastigheten Axtveten X:X 2005-08-31. Fastigheten ägs av NN med
100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till vilken både
WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan
ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare (trekammarbrunn)
utan T-rör med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen skickades en rapport till
fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka krav som
gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades även om att
en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga
åtgärder då vidtagits. I samband med en telefonkontakt med fastighetsägaren 2005-11-04
meddelade miljöenheten att den avsåg att avvakta med krav på åtgärd p.g.a. de begränsade
utsläppen i det aktuella fallet. Fastighetsägaren har därefter inte inkommit med ansökan om
tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren för
kommunicering (2010-11-03) och ett yttrande har inkommit 2010-11-18. Av yttrandet
framkommer att fastighetsägaren begär uppskov med hänvisning till att hon inte kommer att
kunna bo kvar mer än i högst fem år samt att hon har svårt att vidta åtgärder av ekonomiska
skäl.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 31 december 2013 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Axtveten X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 31 december 2013 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Axtveten X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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§ 260

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/653
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-05-23. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(enkammarbrunn) utan T-rör och med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd
för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren för kommunicering
(2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och
15 §§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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§ 261

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/652
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-05-09. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (kunde inte inspekteras p.g.a. tungt lock) och med utsläpp direkt till dike
(ingen dokumentation på efterföljande rening finns). Efter inspektionen skickades en rapport
till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka krav som
gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägarna informerades även om att
en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga
åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för
avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägarna för kommunicering
(2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 261

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa
ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och
15 §§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 262

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/612
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: NN

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-04-25. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) och med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen
skickades en rapport till fastighetsägaren (NN) med en redovisning av avloppets standard
enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har ännu inte
inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägarna för kommunicering (2010-09-30) och 2010-11-03 inkom ett yttrande där
fastighetsägarna meddelar att man avser att åtgärda avloppet under våren/sommaren 2011.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX,
vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från
fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd
rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 262

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och
15 §§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 263

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/613
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-04-23. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn, otät) utan T-rör och med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen
skickades en rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt
ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren
informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i
nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med
ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägaren för kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 263

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 264

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/614
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall 4:13 2007-04-25. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn, trasig) utan T-rör och med utsläpp direkt till dike.
Efter inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har ännu inte
inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägarna för kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 264

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och
15 §§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 265

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/616
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: NN

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-04-25. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn) utan T-rör och med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd
för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren för kommunicering
(2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 265

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 266

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/617
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-04-23. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (enkammarbrunn) med T-rör och med utsläpp direkt till dike. Efter
inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har ännu inte
inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägarna för kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
_________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 266

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

________
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JUSTERING Sign:

§ 267

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/624
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-04-23. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn) med T-rör och med eventuell efterföljande infiltration (beslut finns från
1977, D 340). Med tanke på att slamavskiljaren inte tömts på länge och att den var överfull
(rann över) är troligen infiltrationen tät och bedömdes inte fungera. Efter inspektionen
skickades en rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt
ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren
informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i
nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med
ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägaren för kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 267

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 268

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/625
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-04-25. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn) med T-rör och med två efterföljande små brunnar. Enligt ägaren ska det
finnas en infiltration, dock saknas dokumentation (beslut efter 1970 finns inte). En eventuell
infiltration bedöms vara mycket underdimensionerad, ligga för djupt och därmed inte fungera
tillfredsställande. Efter inspektionen skickades en rapport till fastighetsägaren med en
redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning
om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer
ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Förslag
till beslut har skickats till fastighetsägaren för kommunicering (2010-09-30) men något
yttrande har inte inkommit. Fastighetsägaren har 2010-11-15 inkommit med ansökan om
tillstånd för avloppsanläggning.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, Häggvall XX, vid ett vite om
60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 268

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 269

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/609
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-04-25. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn) med T-rör med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägaren (då NN) med en redovisning av avloppets standard enligt ovan
och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren
informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i
nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med
ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägaren för kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
_________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 269

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 270

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/641
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-05-07. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn) utan T-rör med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren för
kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit. Fastighetsägaren har
2010-10-12 inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 270

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 271

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/622
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-04-25. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(enkammarbrunn enligt fastighetsägaren) med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen
skickades en rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt
ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren
informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i
nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med
ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägaren för kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 271

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 272

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

Diarienummer: 07/627
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Häggvall X:X 2007-04-25. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) utan T-rör och med två efterföljande små brunnar.
Enligt ägaren ska det finnas en infiltration och det finns ett beslut från 1977 (D242). En
eventuell infiltration bedöms dock inte fullt ut vara anlagd enligt beslut D 242 och med tanke
på avsaknaden av T-rör i slamavskiljaren bedöms den inte fungera tillfredsställande. Efter
inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har ännu inte
inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägarna för kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 272

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 273

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN HÄLLEKILA X:X

Diarienummer: 07/628
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Hällekila X:X 2007-04-23. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) med T-rör med utsläpp direkt till dike. Efter
inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har varit i
kontakt med miljöenheten om att inrätta en ny avloppsanläggning men har ännu inte
inkommit med en ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats
till fastighetsägarna för kommunicering (2010-11-03) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Hällekila X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 273

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Hällekila X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 274

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN VERKSAMHET PÅ
FASTIGHETEN LYSE-LYCKE X:X

Diarienummer: 10/1680
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
På fastigheten bedrivs gummimekanisk verkstadsverksamhet. Det avloppsvatten som
uppkommer på fastigheten och som är aktuellt i detta ärende är hushållsspillvatten från
vattentoalett, kök och dusch. Tidigare har verksamhetsutövaren (VU) haft en sluten tank för
allt avloppsvatten men denna har tagits bort utan att ersättas av annan godtagbar anläggning.
VU har senare inkommit (2007, dnr 07/1052) med en ansökan om att inrätta en ny
avloppsanläggning för avloppsvatten från vattentoalett och bad-disk-tvättvatteninstallationer.
VU har getts god tid för att komma fram till en lämplig lösning och kompletteringar av
ansökan har begärts vid två tillfällen. I samband med tillsyn av verksamheten den 5 oktober
2010 så konstaterade miljöenheten att en avloppsanläggning hade anlagts för den aktuella
verksamheten samt ett närliggande bostadshus på fastigheten Lyse-Lycke X:X. En ny
slamavskiljare typ Baga med en våtvolym på 4 m3 har anlagts med en efterföljande markbädd
på 36 m2 (enligt uppgifter från entreprenör). Anläggningen har inrättats hösten 2009. VU har i
ett brev med begäran om kompletteringar 2009-09-09 informerats om att miljöenheten
kommer ställa krav på att den tekniska lösning för avlopp som väljs för verksamheten på
Lyse-Lycke X:X ska minst klara normal skyddsnivå för miljöskydd. VU har även upplysts om
att en vanlig markbäddsanläggning inte klarar det kravet. Förslag till beslut har skickats till
VU för kommunicering (2010-11-02). En komplettering av ansökan om tillstånd för
avloppsanläggning med uppgifter om den anläggning som utförts har inkommit 2010-11-26.
Vissa uppgifter avviker dock från den information som lämnats enligt ovan. Något yttrande
över förslag till beslut har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 274

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 80 000 kr, att
efter den 31 mars 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Lyse-Lycke X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 7 §, och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808) samt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar om miljösanktionsavgift på 5 000 kr för att en
avloppsanordning har inrättats utan tillstånd trots att tillstånd krävs. Beslutet meddelas med
stöd av 30 kap 1 § miljöbalken och punkt 2.1.1. i bilagan till förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter.
________

Yrkande
Kent Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 80 000 kr, att efter den 31 mars 2011 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Lyse-Lycke X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av
nämnden godkänd rening.

2 Nämnden beslutar om miljösanktionsavgift på 5 000 kr för att en avloppsanordning
har inrättats utan tillstånd trots att tillstånd krävs. Beslutet meddelas med stöd av 30
kap 1 § miljöbalken och punkt 2.1.1. i bilagan till förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter.

3 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808) samt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

4 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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JUSTERING Sign:

§ 275

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/629
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Norrkila X:X 2007-04-25. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) med T-rör med utsläpp direkt till dike. Till
slamavskiljaren är även fastigheten Norrkila X:X ansluten. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägarna informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd
för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägarna för kommunicering
(2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 275

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa
ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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JUSTERING Sign:

§ 276

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/647
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Norrkila X:X 2007-05-09. Fastigheten ägs
av NN och XX med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) utan T-rör med utsläpp direkt till dike. Till
slamavskiljaren är även fastigheten Norrkila X:X ansluten. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägarna informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd
för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren för kommunicering
(2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 276

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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JUSTERING Sign:

§ 277

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/644
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Norrkila X:X 2007-05-09. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(enkammarbrunn) med T-rör med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd
för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren för kommunicering
(2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
_________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 277

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden
godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 278

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/643
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Norrkila X:X 2007-05-07. Fastigheten ägs
av NN, NN, NN och NN med vardera 25 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (enkammarbrunn) utan T-rör med utsläpp direkt till dike. Efter
inspektionen skickades en rapport till dåvarande fastighetsägaren (NN) med en redovisning av
avloppets standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda
avloppet. Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer ske och att
ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har
ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har
skickats till fastighetsägarna för kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte
inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 278

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, NN, XX, NN och NN, XX,
vid ett vite om 15 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från
fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd
rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, NN, XX, NN och NN, XX, vid ett vite om 15 000 kr vardera, att efter den 30
juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun
som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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JUSTERING Sign:

§ 279

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/631
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Norrkila X:X 2007-04-23. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(trekammarbrunn) med T-rör med utsläpp direkt till dike. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd
för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren för kommunicering
(2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 279

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden
godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 280

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/645
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Norrkila X:X 2007-05-09. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) utan T-rör med utsläpp direkt till dike. Efter
inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har ännu inte
inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägarna för kommunicering (2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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JUSTERING Sign:

Forts. § 280

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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JUSTERING Sign:

§ 281

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/634
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Norrkila X:X 2007-05-07. Fastigheten ägs
av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggningen till
vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 §
miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare
(betongbrunn med mellanväggar i trä) utan T-rör med utsläpp direkt till dike. Efter
inspektionen skickades en rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägaren har ännu inte
inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägaren för kommunicering (2010-11-03) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att
efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-13 70 (117)

JUSTERING Sign:

Forts. § 281

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden
godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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§ 282

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/632
Fastighetsadress: NN
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Norrkila X:X 2007-04-25. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) med T-rör med utsläpp direkt till dike.
Slamavskiljaren är placerad på Norrkila X:X. Till slamavskiljaren är även fastigheten
Norrkila X:X ansluten. Efter inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en
redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning
om att åtgärda avloppet. Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer
ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits.
Fastighetsägarna har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.
Förslag till beslut har skickats till fastighetsägarna för kommunicering (2010-09-30) men
något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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Forts. § 282

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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§ 283

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/648
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Häggvall och Norrkilaområdet
våren 2007 inspekterades avloppet på fastigheten Norrkila X:X 2007-05-09. Fastigheten ägs
av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) utan T-rör med utsläpp direkt till dike. Till
slamavskiljaren är även fastigheten Norrkila X:X ansluten. Efter inspektionen skickades en
rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka
krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägarna informerades
även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om
inga åtgärder då vidtagits. Fastighetsägarna har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd
för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägarna för kommunicering
(2010-09-30) men något yttrande har inte inkommit.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000
kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i
Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Forts.
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Forts. § 283

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN och NN, XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2012 släppa ut
avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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§ 284

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKAFTÖ X:X

Diarienummer: 06/523
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX
Mottagare: NN
Adress: NN

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp på Skaftö våren 2006
inspekterades avloppet på fastigheten Skaftö X:X 2006-05-02. Fastigheten ägs av NN, NN
och NN med vardera en tredjedel. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga
avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som
med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en
äldre slamavskiljare (tvåkammarbrunn enligt uppgift, inte inspekterbar) med utsläpp direkt till
dike. Efter inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av
avloppets standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda
avloppet. Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att
ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse
skickades 2009-07-09 och i denna uppmanades ägarna att senast 2010-06-30 inkomma med
en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. I påminnelsen framförs även krav på att
avloppet ska åtgärdas senast 2011-06-30. Fastighetsägarna har ännu inte inkommit med
ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har skickats till
fastighetsägarna för kommunicering (2010-09-09) och från NN har inkommit meddelande om
att arbetet med ansökan har påbörjats.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2010

Forts.
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Forts. § 284

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN, XX, NN, XX och NN, XX, vid ett
vite om 20 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten
Skaftö X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808).
________

Yrkande
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse och 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 att förbjuda
NN, XX, NN, XX och NN, XX, vid ett vite om 20 000 kr vardera, att efter den 30 juni
2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Skaftö X:X i Lysekils kommun som inte
har genomgått av nämnden godkänd rening.

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15
§§ miljöbalken (1998:808).

3 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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§ 285

ÄRENDE GÄLLANDE STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ÅTGÄRD PÅ
FASTIGHETERNA VÄGERÖD X:X, X:X OCH X:X

Diarienummer: 10/1595
Ankomstdatum: 2010-11-04
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ansökan har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden om strandskyddsdispens för vatten-
och avloppsledning med 3 st. pumpbrunnar inom fastigheterna Vägeröd X:X, X:X respektive
X:X. Med åtgärden kommer fastigheterna Vägeröd X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X
samt X:X att anslutas till kommunens VA-nät.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och
18 c § punkt 6 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för vatten- och
avloppsledning med 3 st. pumpbrunnar inom fastigheterna Vägeröd X:X, X:X respektive
X:X. Med åtgärden kommer fastigheterna Vägeröd X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X
samt X:X att anslutas till kommunens VA-nät.

Villkor
Ingen stängsling eller annan åtgärd får vidtas som hindrar allmänhetens tillträde till området
kring ledningar och pumpbrunnar.
________

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

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

Forts.
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Forts. § 285

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att med stöd av 7
kap. 18 b § och 18 c § punkt 6 miljöbalken, medge dispens från strandskydds-
bestämmelserna för vatten- och avloppsledning med 3 st. pumpbrunnar inom fastigheterna
Vägeröd X:X, X:X respektive X:X. Med åtgärden kommer fastigheterna Vägeröd X:X, X:X,
X:X, X:X, X:X, X:X, X:X samt X:X att anslutas till kommunens VA-nät.

Villkor
Ingen stängsling eller annan åtgärd får vidtas som hindrar allmänhetens tillträde till området
kring ledningar och pumpbrunnar.
________

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

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

För att få utföra åtgärden krävs även tillstånd från berörda markägare.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-13 79 (117)

JUSTERING Sign:

§ 286

BEGÄRAN OM UPPSKOV GÄLLANDE FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV
AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SKARSTAD X:X

Diarienummer: 05/843
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 april 2010 om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X. Fastighetsägaren NN överklagade inte
nämndens beslut men har nu, den 29 november 2010, inkommit med en skrivelse där han
begär uppskov med att åtgärda avloppet på grund av ekonomiska problem. Beslut om förbud
med vite mot utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X träder i kraft den 1
januari 2011 då vite ska dömas ut om fastigheten används och avloppsvatten fortfarande
släpps ut. Miljö- och byggnadsnämnden har nu att ta ställning till hur denna begäran ska
hanteras.
________

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden skall bifalla begäran om att flytta fram datum för då
rättelse skall ske, till den 15 juni 2011.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden bifaller begäran och beslutar att den tid då åtgärderna skall vara vidtagna
bestäms till den 15 juni 2011.

2 Beslutet om ändring av vitesföreläggandefrist antecknas i fastighetsboken hos
Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

________
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§ 287

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN AFFÄRSHUS
TILL VERKSAMHET MED KONTOR, ARBETSRUM OCH GÄSTRUM, SAMT
FASADÄNDRINGAR OCH UPPFÖRANDE AV BALKONGER, PÅ FASTIGHETEN
GAMLESTAN X:X

Diarienummer: 10/1437
Ankomstdatum: 2010-10-06
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

c/o NN
XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning från affärshus till verksamhet med
kontor, arbetsrum och gästrum, samt fasadändringar och uppförande av balkonger, på
fastigheten Gamlestan X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 5 december 1986,
och ändrades den 12 februari 1996.

Fastigheten har i detaljplanen beteckningen JmH, vilket innebär:
”Med JmH betecknat område får användas endast för småindustri- och handelsändamål av
sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet
och trevnad.”

Byggnaden har senast i huvudsak använts för handelsändamål, med en lägenhet på den
översta våningen. Stadsarkitekten beviljade den 13 april 2010 bygglov för ändrad användning
av del av gatuplanet till konstgalleri.

Avsikten är att skapa förutsättningar för att bedriva verksamhet i form av multimediastudio i
byggnaden, med möjlighet till tillfälliga övernattningar för gästande kollegor.
Övernattningsrummen på översta våningen kan ses som en fortsättning på det boende som
redan pågår på denna våning i byggnaden.
En balkong med måtten 3x7 meter en trappa upp mot norr på den nordvästra fasaden, samt en
balkong med måtten 1,7x3,2 meter på översta våningens södra del av sydvästra fasaden,
tillkommer. Smärre förändringar av fasaden sker i samband med detta.

forts.
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Berörda grannar Gamlestan X:X (ägare samt boende), X:X, X:X, X:X och X:X har givits
tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivande till åtgärderna har lämnats av Gamlestan X:X
(ägare) samt X:X. I övrigt har inga yttranden inkommit.

Räddningstjänsten har i yttrande meddelat att byggherren ska ta fram en brandskydds-
dokumentation samt att kontrollplanen ska innehålla kontroll av brandtekniskt utförande.
Vidare ska aktuella delar av bygghandlingarna implementeras i det systematiska brandskydds-
arbete (SBA) som ägaren utför under byggnadens brukstid.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan)
beviljar bygglov.
Beslutet kan motiveras med att den nya användningen ansluter till byggnadens senaste
användning, samt att den inte kan anses vålla olägenheter.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan) beviljas
bygglov.
Beslutet motiveras med att den nya användningen ansluter till byggnadens senaste
användning, samt att den inte kan anses vålla olägenheter.
________

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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§ 288

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 10/1647
Ankomstdatum: 2010-11-19
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Södra
Hamnen X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 14 juni 1957.

Byggnaden ska innehålla 14 lägenheter, samt 284 m2 lokaler i bottenvåningen.

Detaljplanen tillåter användning för bostäder och handel, med enbart handel i bottenvåningen.
De 2,5 meter av byggnaden som ligger närmast Kungsgatan får ha fyra våningar med en
byggnadshöjd på +21,50 meter. Innanför detta får byggnaden ha fem våningar med en
byggnadshöjd på +24,70 meter. Vind får inte inredas över +24,7 metersnivån. Takvinkel är
inte specificerad.

Föreslagen byggnad har fyra våningar närmast gatan med en byggnadshöjd på +20,22 meter.
Innanför detta är fem våningar med en byggnadshöjd på +23,87 meter. Vind är inredd på
nivån +23,17 meter, d.v.s. under gränsnivån 24,70 meter. Takvinkeln är angiven till 30°.
Hisstoppen sticker upp till nivån +26,80 meter på en bredd av 2,8 meter. Detta är dock lägre
än de +27,95 meter som taknocken ligger på, och påverkar inte byggnadens profil eller
omgivningen. Hisstoppen hade kunnat hållas en våning lägre genom att göra de båda övre
planen till etagelägenheter. Detta hade dock resulterat i större lägenheter än önskvärt.

Byggnaden har ett trapphus och loftgångar, inglasade balkonger mot Kungsgatan samt
terrasser på de båda övre planen. Fasaderna ska putsas i kulör anslutande till det gula teglet på
Kungsgatan 55 och 57, samt ha partier med skivmaterial i brunrött anslutande till inslag i
grannhusets fasader. Vid entréerna på loftgångarna finns inslag av träpanel, och taket är av
grå bandplåt.

Parkering till lägenheterna och lokalerna, i mängd enligt kommunens parkeringsnorm,
anordnas genom avtal på de angränsande fastigheterna Södra Hamnen X:X och X:X. Dessa p-
platser har in- och utfart från Södra Kvarngatan.

forts.
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forts. § 288

Byggnaden är planenlig, sånär som på hisstoppen vilken inte har någon omgivningspåverkan,
och inga grannar har därför ansetts vara berörda i den omfattningen att de ska höras i ärendet.

Räddningstjänsten har i yttrande meddelat att byggherren ska ta fram en brandskydds-
dokumentation samt att kontrollplanen ska innehålla kontroll av brandtekniskt utförande.
Vidare ska aktuella delar av bygghandlingarna implementeras i det systematiska brandskydds-
arbete (SBA) som ägaren utför under byggnadens brukstid.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan)
beviljar bygglov.
Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är försumbar och att den inte har någon
omgivningspåverkan.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan) beviljas
bygglov.
Beslutet motiveras med att avvikelsen är försumbar och att den inte har någon
omgivningspåverkan.
________

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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§ 289

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA
PÅ FASTIGHETEN SVEE X:X

Diarienummer: 10/1155 Tillsyn diarienummer: 10/0804
Ankomstdatum: 2010-08-09 (bygglov) 2010-05-20 (tillsyn)
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglov i efterhand för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Svee X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 14 juli 1966.

Tillåten byggnadsarea inom området är 75 m2 för huvudbyggnad samt 30 m2 för uthus.
Huvudbyggnaden på fastigheten är på 65 m2 plus 7 m2 altan under tak. Uthus har inte
uppförts, men den bygglovbefriade byggnadsarean för uthus enligt plan- och bygglagen 8 kap.
4 § har redan ianspråktagits.

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmärksammade den 20 maj 2010 att byggnadsarbeten
pågick på fastigheten Svee X;X utan att dessa åtgärder bygglovprövats. De pågående
åtgärderna bestod av en omfattande altan, tak över 35 m2 av altanen, samt nybyggnad av en
gäststuga.
Vid besök på platsen kunde konstateras att även om altanbygget var omfattande krävdes inte
bygglov för detta. Fastighetsägaren kontaktades och upplystes om att taket över altanen enligt
beräkningsstandard skulle räknas som byggnadsarea, och att denna då skulle överskridas för
huvudbyggnaden på fastigheten. Gäststugan var på 15 m2, men då det redan fanns bygglov-
befriade uthus på fastigheten krävdes bygglov för den nya byggnaden.

Fastighetsägaren inkom den 9 augusti 2010 med en bygglovsansökan för gäststugan samt en
förklaring att taket över altanen ska minskas till de 15 m2 som i detta sammanhang är
bygglovbefriade.

Gäststugan är i sin helhet placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, s.k.
”prickad mark”. Detta är en konsekvens av att det på fastigheten finns relativt sett lite byggbar
mark jämfört med andra fastigheter i området, och att denna till största delen upptas av
huvudbyggnaden.
Byggnaden är i alla övriga avseenden planenlig.

forts.
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Berörda grannar Svee X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Svee X:X har lämnat medgivande till åtgärden. Yttrande har inkommit från Svee X:X med
innebörden att gäststugan konstateras vara placerad högre än omkringliggande hus.

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. 7 § ska även en tilläggsavgift tas ut om utan lov utförs
nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning eller rivning. Tilläggsavgiften är på 500 kr per m2

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan)
beviljar bygglov för gäststugan.
Beslutet kan motiveras med att placering av uthus inom byggrätten på tomten är omöjlig.

att nämnden beslutar om uttag av byggnadsavgift på 4 gånger den normala bygglovtaxan.

att nämnden finner att det föreligger särskilda skäl att inte väcka talan om tilläggsavgift.
och att beslutet kan motiveras med att byggnaden hade varit bygglovbefriad om tidigare
uppförda sådana byggnader hade undanröjts.
________

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.

Forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan)
beviljas bygglov i efterhand för gäststugan.
Beslutet motiveras med att placering av uthus inom byggrätten på tomten är omöjlig.

2 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften
bestäms till 4 x 2115 kr (4 x bygglovavgiften).
Avgiften 8460 kr skall betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom två
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

3 Nämnden finner att det föreligger särskilda skäl att inte väcka talan om tilläggsavgift.
Beslutet motiveras med att byggnaden hade varit bygglovbefriad om tidigare uppförda
sådana byggnader hade undanröjts.

________
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§ 290

ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV
AVSEENDE OM- OCH PÅBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD PÅ
FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 10/1157
Ankomstdatum: 2010-08-10
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förnyelse av tidigare beviljat bygglov avseende om- och
påbyggnad av industribyggnad på fastigheten Lönndal X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 12 oktober 1987.
Åtgärden är planenlig.

Byggnaden, vilken är känd som ”Grundsunds mekaniska verkstad”, avses få en fullvärdig
övre våning i enlighet med byggrätten i detaljplanen. Höjningen av takfot och taknock blir
cirka 1,7 meter. Verksamheten i lokalerna har angivits som industri-/handverkslokaler.
Ansökan gäller förändringar av byggnaden och inte en prövning av den eventuellt blivande
verksamheten i lokalerna.

Enligt plan- och bygglagen gäller ett bygglov under förutsättning att byggnadsåtgärden
påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Byggnadsnämnden beviljade bygglov den 13 oktober 2005 § 227 för om- och påbyggnad av
industribyggnad på fastigheten Lönndal X:X.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade förnyelse av bygglovet den 18 oktober 2007 § 248.
Sökanden har ännu inte påbörjat byggnadsåtgärden inom föreskriven tid, varför ansökan om
förnyelse av tidigare beviljat bygglov har inlämnats.

Bygglovet från 2007 överklagades av tre fastighetsägare i grannskapet till Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, vilken i beslut 2008-09-15 avslog överklagandena. Motiveringen var de
olägenheter som kan komma att uppstå inte är så betydande att sökanden inte ska få utnyttja
den byggrätt som anges i detaljplanen.

Räddningstjänstens yttrande i samband med att det ursprungliga bygglovet beviljades kan
anses gälla även fortsättningsvis. Där påpekas att brandskyddsdokumentation skall upprättas
samt att det vid byggsamrådet skall redovisas hur man avser att uppfylla de brandtekniska
egenskapskrav som lagen och föreskrifterna ställer.
Marken under byggnaden upplåts av Lysekils kommun med tomträtt, och utvecklingsenheten
har som kommunens markägarrepresentant inget att invända mot ansökan.

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-13 88 (117)

JUSTERING Sign:

forts. § 290

Berörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och
X:X har på nytt givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Yttranden har inkommit från Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X och X:X vilka alla är negativa till
byggnation enligt ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov.
att beslutet kan motiveras med att ansökan överensstämmer med detaljplanens bestämmelser,
samt med utformningskraven i plan- och bygglagen 3 kap. 10 §
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.
Beslutet motiveras med att ansökan överensstämmer med detaljplanens bestämmelser, samt
med utformningskraven i plan- och bygglagen 3 kap. 10 §
________

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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§ 291

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRANDE AV ALTAN PÅ
FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 10/0912
Ankomstdatum: 2010-07-09 (bygglov) 2010-06-14 (tillsyn)
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av altan på fastigheten Lönndal
X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.
Fastigheten är i detaljplanen betecknad med Bq.

Ärendet uppkom den 14 juni 2010 som ett tillsynsärende när samhällsbyggnadsförvaltningen
uppmärksammade att en hög altan var under uppförande på fastigheten Lönndal X:X utan att
denna bygglovprövats. Samma dag tillsändes fastighetsägaren ett beslut om byggstopp enligt
plan- och bygglagen 10 kap. 3 §.
En ansökan om bygglov i efterhand inkom den 9 juli 2010.

Altanen har uppförts ovanpå en sluttande stensatt yta på byggnadens nordöstra gavel. Det
skjuter även utanför den befintliga betongmur som bildar kant på den befintliga markytan.
Altandäcket ligger drygt 0,5 meter över den befintliga murens lägsta punkt, men har cirka 1,5
meter höga stolpar utanför betongmuren. Räcket är i det närmaste tätt, med endast mycket
smala springor mellan de breda spjälorna.

Detaljplanen för Grundsunds gamla delar innehåller 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.”
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.”

För bebyggelseområdet gäller plan- och bygglagen [PBL] 3 kap. 10 §:
”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och
dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas
till vara.”

forts.
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Samt även PBL 3 kap. 12 §:
”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte
förvanskas.”
Och PBL 3 kap. 13 §:
”Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens
karaktär.
Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras.”

Träaltaner inne mellan huset i de tätbebyggda kustsamhällena är inte ett naturligt inslag i den
bohuslänska kulturhistoriskt värdefulla byggnadstraditionen. Alla altaner av trä eller liknande
vars golvnivå i någon punkt ligger minst 0,6 meter över marknivån i samma punkt, bedöms ha
en sådan effekt på områdets bebyggelsekaraktär att de ska bygglovprövas med avseende på
detaljplanens bestämmelser samt plan- och bygglagen.

Berörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttranden har inkommit från Lönndal X:X, X:X och X:X vilka alla motsätter sig
bygglov för altanen. Lönndal X:X har lämnat medgivande till åtgärderna.

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

Uttag av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § kan endast ske då en bruttoarea
kan beräknas, vilket inte är fallet i detta ärende.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden finner att altanen i nu utfört skick är bygglovpliktig i enlighet med detaljplanens
bestämmelser samt med plan- och bygglagen 3 kap. 10 och 12 §§.

att nämnden förelägger ägaren till fastigheten Lönndal X:X att minska omfattningen av
altanen till att sammanfalla med den yta som avgränsas av den befintliga betongmuren. Den
omfattningen och höjden på altanen torde inte vara bygglovpliktig i den aktuella
bebyggelsemiljön.

att nämnden beslutar att efterge byggnadsavgiften med hänvisning till att altanen ska ändras
till att bli en icke bygglovpliktig åtgärd.
________

Forts.
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Forts. § 291

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden finner att altanen i nu utfört skick är bygglovpliktig i enlighet med
detaljplanens bestämmelser samt med plan- och bygglagen 3 kap. 10 och 12 §§.

2 Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen ägaren till
fastigheten Lönndal X:X, NN, XX att senast 6 (sex) månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft ha minska omfattningen av altanen till att sammanfalla med den yta
som avgränsas av den befintliga betongmuren. Den omfattningen och höjden på
altanen torde inte vara bygglovpliktig i den aktuella bebyggelsemiljön.

3 Nämnden beslutar att efterge byggnadsavgiften med hänvisning till att altanen ska
ändras till att bli en icke bygglovpliktig åtgärd.

4 Beslutet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________
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§ 292

BEGÄRAN OM UPPHÄVANDE AV BYGGLOVBESLUT FÖR NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS SAMT GARAGE PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 09/0581
Ankomstdatum: 2010-11-04
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser begäran om upphävande av bygglovbeslut för nybyggnad av enbostadshus samt
garage på fastigheten Skaftö-Backa X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 26 april 2007.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 20 augusti 2009 § 166 bygglov för nybyggnad av
enbostadshus samt garage.
Sökanden har nu, p.g.a. ändrade personliga förhållanden, tillåtits att låta köpet av tomten gå
tillbaka. I samband med detta begär man nu också att bygglovet ska upphävas.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden upphäver beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på
fastigheten Skaftö-Backa X:X.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden upphäver beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på
fastigheten Skaftö-Backa X:X.
________
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§ 293

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 2010/1557
Ankomstdatum: 2010-10-28
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovsansökan för tillbyggnad av enbostadshus med ny entré samt utökad
glasveranda.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.
Sökande avser att uppföra en ny entré till byggnaden där det idag finns ett burspråk.
Tillbyggnaden tillför en yta om 8 kvadratmeter. Vidare är i ansökan angivet att befintlig
veranda utökas med 4 kvadratmeter. Detta gör sammantaget att byggnaden byggs till med 12
kvadratmeter.

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.

Byggnaden har inte sedan planen fastställdes byggts till.
Berörda grannar på fastigheterna Skaftö-Backa X:X, X:X, X:X, X:X, X:X. X:X, X:X och
X:X har lämnats tillfälle att inkomma med yttrande. Ägarna till Skaftö-Backa X:X och X:X
har lämnat sitt medgivande. Ägarna till Skaftö-Backa X:X har framfört synpunkter på den
tilltänkta glasverandan med tillhörande dubbel trappa. Från övriga grannar har inga
synpunkter inkommit.
Byggnationen bedöms vara i enlighet med gällande detaljplan. Byggnationen på ovanstående
fastighet bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för ägarna till Skaftö-Backa X:X.
Sökande är vidtalad grannens synpunkter och har begärt att få ett beslut i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov.
Beslutet kan motiveras med att byggnadsåtgärderna inte kan anses utgöra en väsentlig
olägenhet för omgivningen.
________

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

Bygglov beviljas.
Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärderna inte kan anses utgöra en väsentlig olägenhet
för omgivningen.
________

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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§ 294

ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I FEM ÅR FÖR NYBYGGNAD AV
RESTAURANG PÅ DEL AV FASTIGHETEN KRONBERGET X:X

Diarienummer: 10/1515
Ankomstdatum: 2010-10-22
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av restaurang på del
av fastigheten Kronberget X:X.
Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 24 juni 2009.
Marken ägs av Lysekils kommun, och ska upplåtas till sökanden.

Inom planområdet finns närmast strandpromenaden en byggrätt för cirka 1200 m2 restaurang
samt cirka 230 m2 servicebyggnad för gästhamnen.
Starka skäl har sedan planens antagande framkommit för att utöka byggrätten för
restaurangen. Servicebyggnadens funktioner kan inrymmas i den befintliga byggnaden på
fastigheten Kronberget X:X, vilket frigör ytan där servicebyggnaden enligt detaljplanen skulle
ha legat.
Restaurangen tar enligt ansökan i anspråk hela detaljplanens byggrätt väster om Norra
Hamngatan. Uteservering och terrass är placerade på de i planen angivna ytorna.

I detaljplanen föreskrivs att byggnader ska placeras på en lägsta höjd av +2,5 meter över
nollplanet.
För att kunna uppfylla detaljplanens krav på högsta höjder på byggnaden, samt även för att få
korrekta och för ventilationsdragningar funktionella rumshöjder i kök och liknande, vill
sökanden avvika från kravet på lägsta höjd med 0,2 meter till en placering på +2,3 meter över
nollplanet.
Sökanden har inkommit med en skrivelse med motivering till varför placering på +2,3 meter
är en förutsättning för projektets genomförande. Planenheten har i yttrande meddelat att
föreskriven plushöjd satts efter Länsstyrelsens rekommendationer, men att man efter samråd
med Länsstyrelsen i det specifika ärendet har kommit fram till att det kan accepteras en lägre
plushöjd om den villkoras med ett utförande med vattensäker konstruktion upp till +2,5 meter.

Forts.
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Två planavvikelser kan därmed konstateras i projektet. Dels ett ianspråktagande av byggrätt
för annat ändamål, och dels en placering på lägre höjd än föreskrivet.
Ingen av avvikelserna har någon omgivningspåverkan då byggnadens utbredning, höjd och
volym är planenlig.

På grund av planavvikelsernas formella karaktär, och då de saknar omgivningspåverkan, har
sökanden begärt att få ett tidsbegränsat bygglov prövat, då Lysekils kommun lämnat positiva
signaler ifråga om att justera detaljplanen.

Byggnadens utformning är i en modern stil som ansluter till de bygglov för s.k. strandvillor
som beviljats på östra sidan om Norra Hamngatan. En alternativ utformning är utesluten p.g.a.
de begränsningar i höjd som detaljplanen innehåller.

Under sommaren 2010 genomfördes ett grannehörande i ett tidigare skede av projektet. De
berörda av byggnaden ansågs då vara Gamlestan X:X samt de boende på Lilla Bansviks-gatan
X och X. En boende på Lilla Bansviksgatan X anförde då negativa synpunkter på byggnadens
höjd, och en annan boende på samma adress lämnade medgivande till åtgärden. Inga andra
synpunkter inkom.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov i fem år från beslutsdatum.
Beslutet kan motiveras med att byggnadens volym inte har någon omgivningspåverkan utöver
vad detaljplanens bestämmelser ger.

att nämnden villkorar bygglovet med att byggnaden ska utföras med en vattensäker
konstruktion upp till +2,5 meter över stadens nollplan.
________

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

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

Forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen beviljas tidsbegränsat bygglov i fem år från
beslutsdatum.

Beslutet motiveras med att byggnadens volym inte har någon omgivningspåverkan utöver vad
detaljplanens bestämmelser ger.

Villkor
Nämnden villkorar bygglovet med att byggnaden ska utföras med en vattensäker konstruktion
upp till +2,5 meter över stadens nollplan.
________

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 FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV SKOLBYGGNAD
TILL BOSTÄDER, MED TILLBYGGNADER OCH FASADÄNDRINGAR, SAMT
ANLÄGGANDE AV PARKERINGSPLATSER PÅ FAST. KRONBERGET X:X

Diarienummer: 10/1547
Ankomstdatum: 2010-10-27
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning av skolbyggnad till bostäder, med
tillbyggnader och fasadändringar, samt anläggande av parkeringsplatser på fastigheten
Kronberget X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 9 september 1932.

Den befintliga byggnaden, hittills benämnd Färgarskolan, byggdes före den nu gällande
detaljplanen antogs. Den har fler våningar och större byggnadshöjd än vad detaljplanen tillåter
för nybyggnad på fastigheten. Speciellt för fastigheten är dock att planbestämmelserna
medger att byggnader som uppförs för allmänt eller offentligt ändamål, såsom t.ex. skolor,
undantas från begränsningsreglerna. Byggnaden har därför hittills varit fullt ut planenlig.

Enligt detaljplanens bestämmelser får fastigheten:
 användas för alla verksamheter utom industriverksamhet. Användning för bostads-

ändamål är därför planenligt.
 bebyggas till maximalt 1/3 av dess yta. Det finns därmed ett avsevärt utrymme för

tillbyggnader, och detaljplanen hindrar inte tillbyggnad av befintliga byggnader.
Tillbyggnaderna är till ytan planenliga.

 bebyggas till 7,5 meters byggnadshöjd, med två våningar plus vind enligt defini-
tionerna i plan- och byggförordningen 9 §.

Byggnadshöjd är en byggnads maximala mätvärda höjd enligt mätreglerna i plan- och
byggförordningen 9 §. Det byggnadsåtgärder som sker under denna höjd, men utan att öka
den totala höjden, har ingen betydelse för beräkning av byggnadshöjden.
Den befintliga byggnaden har en byggnadshöjd på cirka 15 meter i sin högsta mätvärda punkt.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 10 juni 2010 § 157 bygglov för ändrad
användning till bostäder, på- och tillbyggnad, samt markabeten med sprängning, på
fastigheten Kronberget X.X.
Detta beslut överklagades av ägarna till fastigheten Kronberget X:X, varefter länsstyrelsen i
beslut den 22 oktober 2010 upphäver bygglovet med motivering att den sammanlagda
avvikelsen från detaljplanen är för stor. Det beviljade marklovet för sprängning och
markarbeten på den nordöstra delen av fastigheten upphävdes dock inte.
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Föreslagna byggnadsåtgärder innefattar bl.a.:
- Tillbyggnader i två våningar på byggnadens norra långsida. De har en lokal

byggnadshöjd på cirka 8 meter, men påverkar inte byggnadens befintliga byggnads-
höjd.

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

avvikande material för att bevara byggnadens befintliga kontur och formspråk. De har
en lokal byggnadshöjd på cirka 9 meter, men påverkar inte byggnadens befintliga
byggnadshöjd.

- Uppförande av balkonger på byggnadens södra långsida, samt en i taket infälld terrass
på södra gaveln av byggnadens tvärskepp. Balkongerna har räcke av smide med tunna
stänger.

- Fönsterändringar som återgår till de ursprungliga höga fönstren i byggnaden.
- Takfönster på vindsvåningen i husets längdaxel. Indragning av fasad för att skapa

utgång till balkong i denna takvåning, utan att takets profil höjs.
- Takfönster på norrgaveln av byggnadens tvärskepp.
- Installation av hiss.

Åtta parkeringsplatser ska anläggas på ytan nordväst om byggnaden, och tre platser förläggs
på den f.d. skolgården. Denna fördelning har gjorts för att kunna avskärma p-platserna i
nordväst från gatan med en buskplantering, och därigenom tillgodose grannarnas synpunkter
på parkeringen.

Byggnadsåtgärderna uppfyller kraven i 3 kap. 10 § plan- och bygglagen.
Det föreslagna användningssättet är lämpligt ur funktions- och stadsbyggnadsynpunkt.

Byggnadsverksförordningen 12 § tredje stycket (delar av):
”… Kravet att bostäder skall vara tillgängliga genom hiss eller annan lyftanordning gäller
inte byggnader som har färre än tre våningsplan. … / … Vind där det finns en bostad eller
huvuddelen av en bostad skall därvid räknas som våningsplan.”
Detta innebär att grundkravet är att bostäder på en vindsvåning över två eller fler andra
våningsplan ska vara tillgängliga med hiss.

Byggnadsverksförordningen 14 §:
”När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt skall kraven i 3-8 och 10-13 §§
uppfyllas när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen. Detsamma gäller kravet på
hushållning med avfall i 2 § första stycket 9 lagen om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk, m. m.
Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket skall hänsyn tas till ändringens omfattning
och byggnadens förutsättningar.”
Andra stycket innebär att man kan göra en rimlighetsbedömning av hisskravet i förhållande
till omfattningen av ändringen och till byggnadens tekniska och arkitektoniska
förutsättningar.
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Byggnadsverksförordningen 15 §:
”Om en annan ändring av en byggnad än tillbyggnad medför en avsevärd förlängning av
byggnadens brukstid eller en väsentligt ändrad användning av byggnaden eller del av denna,
skall kraven i 3-8 och 10-14 §§ uppfyllas även beträffande de delar av byggnaden som, utan
att omfattas av ändringen, indirekt berörs av denna. Vid sådana ändringar skall 12 §
tillämpas i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens
omfattning och byggnadens standard.”
Här framställs krav att hela byggnaden skall uppgraderas i tillgänglighetshänseende vid en
ombyggnad. Även detta krav kan dock underkastas en rimlighetsbedömning.

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

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

Berörda grannar Kronberget X:X, X:X, X:X, X:X och X:X samt Södra Hamnen X:X, X:X,
X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivande
har inkommit från Södra Hamnen X:X.
Två yttranden har inkommit från Kronberget X:X i vilka hävdas att detaljplanen inte tillåter
boende, att den inte tillåter tillbyggnader eller utvändiga ändringar, att parkeringsplatser inte
får anordnas norr om byggnaden, samt att parkeringsplatsen utgör en betydande olägenhet för
deras fastighet. Det hävdas också att genom dessa påstådda planavvikelser är det inte fråga
om en mindre avvikelse från planbestämmelserna.

I motsats till vad som hävdas av ägarna av Kronberget X:X tillåter detaljplanen boende, det
finns inga restriktioner gällande tillbyggnader eller utvändiga ändringar, parkeringsplatser
(men inte byggnader) får anordnas på ”prickad mark” som är kvartersmark, och den
eventuella olägenheten av parkeringen har minimerats genom att denna avskärmats från gatan
med en buskplantering.
En detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs, enligt plan- och bygglagen 5 kap. 5 §,
vilket innebär att oavsett planens ålder finns byggrätt enligt planbestämmelserna.

Projektet är av principiellt intresse genom frågan om vad som ska kunna göras med
byggnader som inte längre tjänar sitt ursprungliga syfte, samt frågan om hur man ställer sig
till befintliga och äldre byggnaders eventuella planstridighet i förhållande till senare tillkomna
detaljplaner. I det nu aktuella ärendet är den enda planstridigheten de få meter i höjd som
några tillbyggnader utgör, dock utan att dessa påverkar den mätvärda byggnadshöjden för
byggnaden som helhet. Användningssätt, tillbyggnad etc. är helt i enlighet med den gällande
detaljplanen.
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Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov, med mindre avvikelse enligt 8 kap. 11 §
plan- och bygglagen (mindre avvikelse som stämmer med planens syften).
Beslutet kan motiveras med att förändringarna är att betrakta som mindre avvikelser utan
påtaglig omgivningspåverkan.

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att de föreslagna tillgänglighetsanpassningarna
enligt byggnadsverksförordningen, är att betrakta som tillfredsställande med beaktande av
byggnadens förutsättningar.
________

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 detaljplanen som
stämmer med planens syften) beviljas bygglov
Beslutet motiveras med att förändringarna är att betrakta som mindre avvikelser utan
påtaglig omgivningspåverkan.

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

________

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 FÖR NYBYGGNAD AV ETT FLERBOSTADSHUS MED
FYRA LÄGENHETER OCH HANDEL I BOTTENVÅNINGEN PÅ FASTIGHETEN
GAMLESTAN 20:13, SAMT ETT FLERBOSTADSHUS MED TRE LÄGENHETER
PÅ FASTIGHETEN GAMLESTAN X:X

Diarienummer: 10/1239
Ankomstdatum: 2010-09-01
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med fyra lägenheter
och handel i bottenvåningen på fastigheten Gamlestan X:X, samt ett flerbostadshus med tre
lägenheter på fastigheten Gamlestan X:X.
Fastigheterna är belägna inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 24 juni 2009.

Inom detaljplanen har tidigare beviljats bygglov för ett radhus med fyra lägenheter (de s.k.
strandvillorna) mot Norra Hamngatan, samt ett flerbostadshus med fyra lägenheter och två
enbostadshus mot Bansviksgatan.

Flerbostadshus med fyra lägenheter och handel i bottenvåningen
I detaljplanen föreskrivs att byggnader ska placeras på en lägsta höjd av +2,5 meter över
nollplanet. Detta krav uppfylls i ansökan, vilket medför att ramper anordnats till butiksentré
på sydsidan och till bostadsentré på nordsidan.
Detaljplanen reglerar byggnaden totalhöjd i olika delar av byggrätten. Dessa höjder följs eller
underskrids.
Detaljplanen föreskriver minst 120 m2 handel i bottenvåningen. Då hela bottenvåningen
angivits som lokalyta, uppfylls plankravet.
Föreskrifter om fasadmaterial mot Gamla Strandgatan och Norra Hamngatan följs.

Parkeringsplatser till bostäder och butik i denna byggnad anordnas initialt på den norra sidan
av Bansviksgatan intill det aktuella kvarteret. När byggnation i det s.k. Bansviksbrottet
genomförs kommer parkering att ske i det garage som ska anläggas där.

forts.
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Flerbostadshus med tre lägenheter
Detaljplanens bestämmelser uppfylls gällande byggnadens placering, maximala byggnads-
area, maximala totalhöjd, taklutning, samt utformning.
Parkering till bostäderna anordnas på egen tomt.
Fasaderna ska i huvudsak utgöras av träpanel, och taket ska ha en beläggning med röda
takpannor.

Byggnaden ansluter i utförande och material till tidigare beviljade bygglov på Bansviksgatan,
norr om den nu aktuella fastigheten.

Gemensamma förutsättningar och bedömningar
Ansökan är fullt ut planenlig för båda byggnaderna, varför grannehörande inte utförts. De
rättigheter som finns inskrivna i en detaljplan kan inte utan mycket speciella skäl nekas en
byggherre. Sådana skäl, eller alternativa lösningar, finns inte i det aktuella projektet.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov
________

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

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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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PÅ- OCH TILLBYGGNAD AV TVÅBOSTADSHUS
PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET X:X

Diarienummer: 10/0635
Ankomstdatum: 2010-04-21
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för på- och tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten
Kronberget X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.

Vindsvåningen höjs 1,1 meter med bibehållen taklutning, samt med taklättan mot norr
utdragen till fasadlivet.
Tillbyggnaden mot söder har en byggnadsarea på cirka 19,5 m2 och har två bostadsvåningar
plus källare, samt en takterrass till takvåningen ovanför. En gavelspets byggs ut i rät vinkel
från taknockens nya höjd till nuvarande fasadliv vid tillbyggnaden, med utgång till
takterrassen. Balkonger i två våningar placeras i det hörn mot sydväst som bildas mellan
tillbyggnaden och befintlig byggnad. Fönster och fönsterdörrar ändras i erforderlig
omfattning.

Byggnadens arkitektur påverkas i positiv riktning av de föreslagna åtgärderna.
Byggnadsåtgärderna resulterar i en viss påverkan på omgivningen.

Fastigheten Kronberget X:X ägs av Lysekils kommun och Kronberget X:X av sökanden.

Berörda grannar Kronberget X:X, X:X, X:X/X:X, X:X och X:X samt boende på Östra
Kronbergsgatan 1 har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttranden har inkommit från
Kronberget X:X och X:X, vilka båda är negativa till de föreslagna byggnadsåtgärderna med
hänvisning till att de skulle utgöra en betydande olägenhet i form av minskat solljus på den
egna fastigheten.
Sökanden har underrättats om yttrandena och har lämnat kommentarer till dessa, samt begärt
att nämnden beslutar i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar bygglov i enlighet med 8 kap. 12 § plan- och bygglagen.
Beslutet kan motiveras med att omgivningspåverkan inte kan anses vara av så betydande art
att bygglov kan nekas av den anledningen, samt att åtgärderna uppfyller kraven i 3 kap. 10 §
plan- och bygglagen
________

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 beviljar bygglov med stöd av 8 kap. 12 § plan- och bygglagen.

Beslutet motiveras med att omgivningspåverkan inte kan anses vara av så betydande art att
bygglov kan nekas av den anledningen, samt att åtgärderna uppfyller kraven i 3 kap. 10 §
plan- och bygglagen
________

Övriga upplysningar
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet.
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD
(NYBYGGNAD) AV F.D. VATTENTORN NUMERA KONTOR/BOSTAD TILL
FLERBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET X:X

Diarienummer: 10/1619
Ankomstdatum: 2010-11-15
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för till- och påbyggnad (nybyggnad) av f.d.
vattentorn numera kontor/bostad till flerbostadshus på fastigheten Kronberget X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R3:
”Bebyggelseområde i tätort där detaljplan saknas. Detta avser tätbebyggda områden i Lysekil
med sammanhållen bebyggelse utan detaljplan. Vid förändrad markanvändning kan
detaljplan krävas.”
Hela skolområdet kring Gullmarsborg samt områdena kring Västra, Norra, Östra och Södra
Kronbergsgatorna saknar detaljplan.

Det f.d. vattentornet för Lysekils tätort beviljades den andra november 1984 bygglov för om-
och påbyggnad till kontor och industribyggnad, samt den 11 maj 1995 bygglov för ändrad
användning av del av kontor till bostad.
Byggnaden är idag hexagonal (sexkantig) liksom det ursprungliga vattentornet av granit, och
granitmuren bildar en synlig bas för den glasade överdelen. Byggnaden har tre våningar, en
byggnadsarea på cirka 275 m2, en höjd på cirka 10,5 meter över marken vid entrén, och en
volym på cirka 2750 m3.

Fastigheten har i försäljningsannons beskrivits under rubriken ”Arkitektonisk briljans med
utsikt” och med texten:
”Med häpnadsväckande utsikt över skärgården ges här en sällan skådad möjlighet att äga en
del av Västa Götalands kulturarv. Vattentornet som har valts att representera Lysekils
kommuns efterkrigsarkitektur är ett imponerande exempel på hur arkitektonisk skicklighet
från olika epoker tillsammans kan bilda en fulländad enhet där historia möter funktionalitet.”
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Föreslaget utförande innehåller 29 lägenheter, har sex bostadsvåningar ovanpå två våningar
från den ursprungliga byggnaden, en byggnadsarea på cirka 800 m2, en höjd på cirka 27 meter
över marken vid entrén, och en volym på cirka 21.500 m2. Byggnaden får en höjd och en
volym som motsvarar Lysekils nya vattentorn på Tröten, där det gjordes detaljplan före beslut
om bygglov.
Byggnadsåtgärdens omfattning gör att den ska jämställas med en nybyggnad.

Plan- och bygglagen 5 kap. 1 §:
”Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
1. ny sammanhållen bebyggelse,
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som

ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om
tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om
bygglov eller förhandsbesked, och

3. bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.”

Ett flerbostadshus med en bredd på 30 meter och en höjd på 27 meter, placerad cirka 45 meter
över havsnivån, kan inte annat än betecknas som en byggnad med betydande inverkan på
omgivningen. Den påverkar boende i området som får en stor skuggande byggnad söder eller
väster om sig, och den har en betydande påverkan på hela Lysekils stadsbild.

Då ansökan gäller ett förhandsbesked för bygglov innehåller den inte alla uppgifter som krävs
för fullständig bygglovbedömning, som t.ex. redovisning av alla våningar eller fasader,
redovisning av tomtens anordnande med yta för utevistelse, parkering etc., samt redovisning
av trafik och angöring till byggnaden.
Ett förhandsbesked är bindande under två år från beslutsdatum, och vid positivt beslut ska då
bygglov beviljas om det söks inom två år.
De kriterier som enligt plan- och bygglagen 8 kap. 12 § ska prövas vid ett bygglovbeslut
utanför detaljplanelagt område räcker inte till för att belysa alla de aspekter som kan bli
relevanta för den aktuella byggnadens tillkomst och dess omgivningspåverkan.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 25 november 2010,
men gruppen kunde inte enas kring ett gemensamt yttrande utan lämnar ärendet till nämnden
för avgörande.

Grannehörande har inte utförts, eftersom de som berörs är så många att det krävs utställning
av materialet. Detta kommer inte att göras innan nämnden tagit ställning i frågan om
detaljplanekrav för den föreslagna åtgärden.
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Bilaga: Förvaltningens tjänsteyttrande den 1 december 2010

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den sökta åtgärden inte
kan tillåtas utan prövning och reglering i en detaljplaneprocess.
Beslutet kan motiveras med att ärendet är av sådan art som avses i plan- och bygglagen 5 kap.
1 § punkt 1.
________

Yrkanden
Lars-Åke Olsson (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att utföra nödvändig utredningar.

Hans Nordlund (M), Lena M Hermansson (S), Inge Löfgren (MP), Kent Karlsson (S) och
Richard Åkerman (M) anser att det är en för omfattande byggnation för att handläggas som
förhandsbesked och att det därför enligt plan- och bygglagen 5 kap. skall upprättas detaljplan
och yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Torbjörn Stensson (S) och Lars-Erik Johansson (S) anser att den föreslagna byggnationen inte
har någon omgivningspåverkan och att det inte behöver föregås av en detaljplaneläggning och
yrkar därför att nämnden skall besluta om att bevilja ett positivt förhandsbesked

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

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Stenssons och Johanssons yrkande mot Nordlunds m.fl. yrkande.

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

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

Forts.
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson (FP) x

Lars-Åke Olsson (FP) x

Hans Nordlund (M) x

Richard Åkerman (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Lena M Hermansson (S) x

Lars-Erik Johansson (S) x

Kent Karlsson (S) x

Göran Emanuelsson (S) x

Inge Löfgren (MP) x

Summa 4 7

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Stenssons och Johanssons yrkande mot 7 nej-röster för Nordlund m.fl.
yrkande beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Nordlunds m.fl. yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklara att
den sökta åtgärden inte kan tillåtas utan prövning och reglering i en detaljplaneprocess.
Beslutet motiveras med att ärendet är av sådan art som avses i plan- och bygglagen 5 kap. 1 §
punkt 1.
________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ
ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT DELNING AV, FASTIGHETEN RYK X:X

Diarienummer: 10/0590
Ankomstdatum: 2010-04-19
Fastighetsadress: ---
Sökande: NN
Adress: XX

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt
delning av, fastigheten Ryk X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

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.”

Ansökan gäller ursprungligen två hus på två separata tomter, men sökanden har vid senare
tillfälle meddelat att det sannolikt bara blir ett hus på fastigheten utan delning.
Fastigheten har en areal på 2.850 m2.

Miljöavdelningen har i yttrande meddelat att man kan konstatera att det finns möjligheter att
göra en avloppsanläggning inom tomt. Hänsyn måste tas till närliggande befintliga samt
planerade vattenbrunnar. För wc med annan lösning än sluten tank skall sökanden i samråd
med miljöavdelningen utreda vilka möjligheter som finns. Tillstånd för anläggande av
avloppsanläggning skall ha lämnats innan bygglovansökan prövas.

Berörda grannar Ryk X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga synpunkter har inkommit.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 27 maj 2010, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att det inte föreligger några allmänna eller planeringsmässiga hinder
mot de föreslagna nybyggnationerna, med ett eller två helårshus. Grannehörande ska
genomföras innan ärendet förs till nämnden för beslut.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34
§ PBL bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

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

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

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

Diarienummer: 10/0313
Ankomstdatum: 2010-03-05
Fastighetsadress: ---
Sökande: NN
Adress: XX

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

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.”

Sökanden anger som skäl för ansökan att man ”önskar att bo i nybyggd villa i lantlig miljö”.

Sökanden anger att man avser att anlägga enskilt avlopp.
Miljöavdelningen har i yttrande meddelat att man kan konstatera att det finns möjligheter att
göra en avloppsanläggning inom tomt. Hänsyn måste tas till närliggande befintliga samt
planerade vattenbrunnar. För wc med annan lösning än sluten tank skall sökanden i samråd
med miljöavdelningen utreda vilka möjligheter som finns. Tillstånd för anläggande av
avloppsanläggning skall ha lämnats innan bygglovansökan prövas.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 22 april 2010, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen är positiv till den föreslagna byggnationen.
Samrådsgruppen anser att, om inget nytt framkommer under grannehörande eller remiss till
Trafikverket, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Berörda grannar Bräcke X:X samt Knarrevik X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Medgivande till åtgärderna har lämnats av Knarrevik X:X och X:X. I övrigt har inga
yttranden inkommit.
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Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den sökta åtgärden kan
tillåtas.

att nämnden upplyser sökanden om att tillstånd för ny/ändrad utfart samt enskilt avlopp ska ha
meddelats innan beslut om bygglov kan fattas.
________

Yrkanden
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden skall avslå ansökan, med motiveringen att eftersom
fastigheten ligger inom Preemraffs närområde och därmed kan omfattas av olägenheter från
raffinaderiet bör nämnden tillämpa försiktighetsprincipen.

Hans Nordlund (M) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

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

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

Upplysning
Sökanden upplyses om att tillstånd för ny/ändrad utfart samt enskilt avlopp ska ha meddelats
innan beslut om bygglov kan fattas.
________
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 10/1238
Ankomstdatum: 2010-09-01
Fastighetsadress: ---
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Lyse-Berga X:X.
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område.
Området är klassat som riksintresse för friluftslivet enligt miljöbalken 3 kap. 6 §.

Föreslagen avstyckning är på cirka 1400 m2, och ansluter till en befintlig grupp av
bostadstomter.
Motivet till ansökan anges vara att man ”vill stycka av en tomt och bygga hus på landet”.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R13:
”Område särskilt värdefullt för rekreation. Område som är av värde för närrekreation i
anslutning till kommunens tätorter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i
detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna (inom strandskydd). Delar av områdena
kan vara av riksintresse för rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till
områdenas funktion som friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I
områden med strandskydd krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid förändringar.”
Det är också 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 (Riksintresse-
områden). 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.”

Miljöenheten har lämnat ett yttrande där man konstaterar att det finns förutsättningar att göra
en avloppsanläggning inom eller i anslutning till den föreslagna tomten. Hänsyn skall tas till
befintliga närliggande samt eventuellt planerade vattenbrunnar. . För wc med annan lösning
än sluten tank skall sökanden i samråd med miljöavdelningen utreda vilka möjligheter som
finns. Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning skall ha lämnats innan eventuellt
bygglov behandlas.
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Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 21 oktober 2010,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att då den föreslagna tomten placeras i ett mindre område som redan är
ianspråktaget för bebyggelse, medför den ingen negativ påverkan på det större områdets
funktion för rekreationsändamål.
Samrådsgruppen anser att, om inget nytt framkommer under grannehörande eller miljöremiss,
miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör förklara att den
sökta åtgärden kan tillåtas.

Berörda grannar Lyse-Berga X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från Lyse-Berga X:X i vilket bl.a. framhålls att man inte vill
ha en ny fastighet så nära den egna tomten, och föreslår att den flyttas 50-100 meter österut.
Inga övriga yttranden har inkommit.

Sökanden har underrättats om inkommet granneyttrande och har därefter kontaktat
markägaren. Denne har haft samtal med Lyse-Berga X:X, vilket resulterat i att den föreslagna
nya tomtens sydvästra gräns flyttas 20 meter åt nordost. Lyse-Berga X:X har inkommit med
ett reviderat yttrande med innebörden att man accepterar en ny tomt i detta läge.

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

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 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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ÄRENDET AVSER ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN,
FASTIGHETEN STORA BERG X:X

Diarienummer: 10/1262
Ankomstdatum: 2010-09-08
Fastighetsadress: ---
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Stora Berg X:X.
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område.

Föreslagen avstyckning är på cirka 6000 m2.
Motivet till ansökan anges vara att man vill skapa ett eget boende på släktgårdens mark.

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.”

En befintlig utfart till väg 831 ska nyttjas för den nya fastigheten.
Inga grannar kan anses berörda av åtgärden.

Miljöenheten har lämnat ett yttrande där man konstaterar att det finns förutsättningar att göra
en avloppsanläggning inom eller i anslutning till den föreslagna tomten. Hänsyn skall tas till
befintliga närliggande samt eventuellt planerade vattenbrunnar. För wc med annan lösning än
sluten tank skall sökanden i samråd med miljöavdelningen utreda vilka möjligheter som finns.
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning skall ha lämnats innan eventuellt bygglov
behandlas.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 21 oktober 2010,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen besökte platsen.
Det föreslagna läget har genom sin placering minimal omgivningspåverkan. Den befintliga
utfarten till väg 831 är väl definierad och utan sikthinder, varför denna bör kunna användas
utan ändringar.
Samrådsgruppen finner att platsen är väl lämpad för en etablering för ett helårshus, och anser
att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör förklara att
den sökta åtgärden kan tillåtas.

forts.
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JUSTERING Sign:

forts. § 302

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

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

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


