
   
 

 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

1 (45 1 (45) 
 

 

  ANSLAGSBEVIS: 

 

Nämnd:  Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2011-01-27 Justeringsdatum:  2011-01-31  

Anslagsdatum:            2011-01-31 Anslagets nedtagande: 2011-02-22  

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

Sammanträdestid: 2011-01-27 kl 09.15 – 14.00 

Ajournering 12.00 – 13.00 

Lokal: Borgmästaren 

Beslutande 

Ledamöter: 

 

Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordf 

Torbjörn Stensson (S), vice ordf 

Hans Nordlund (M) 

Richard Åkerman (M) 

Christer Hammarqvist (C) 

Bo Göthesson (S) 

Anneli Strand (S) 

Jerry Jacobsson (S) 

Andreas Nyström (MP) 

Leif Ahl (K) t.o.m. kl.11.30, § 16 

 

Tjänstemän: 
 

Mats Tillander, förvaltningschef 

Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr 

Mats Carlsson, stadsarkitekt 

Per Olsson, miljöenhetschef, t.o.m §§ 11-17 

Jenny Andersson, miljöinspektör, §§ 14-17  

Josefin Kaldo, plan-, bygg- och mätenhetschef 

Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandläggare 

David Engström, planarkitekt §§ 12-13 

Filip Nordqvist (FP) för Lars-Åke Olsson (FP) 

Göran Sandström (V) för Leif Ahl (K) fr.o.m 

kl.11.30 § 17 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 
 

Jan Ivarson (M) 

Klaus Peters (M), t.o.m. kl.10.00  

Lars Olof Stilgård (LP) 

Göran Emanuelsson (S) 

Lena M Hermansson (S), t.o.m. kl.10.00 

Göran Sandström (V) t.o.m kl.11.30 § 16 

Leif Ahl (K) fr.o.m kl.13.00 § 20 

 

Frånvarande 

 

Leif Ahl (K) kl. 11.30-13.00 §§ 16-19 

 

Paragrafer: 

 

1 - 25 

Sekreterare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Gunvor Olsson 

Ordförande: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

Justerare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Torbjörn Stensson 
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§ 1 

 

VAL AV JUSTERARE 

 

 

Torbjörn Stensson (S) står i tur enligt den av förvaltningen upprättade protokolljusterings-

ordningen, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

Yrkanden 

Bo Göthesson (S) yrkar att ytterligare en S-ledamot skall utses att justera dagens protokoll då 

Stensson (S) inte har mandat från socialdemokraterna att representera partiet i miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

Ordföranden yrkar att upprättad protokollsjusteringsordning skall följas. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Göthessons yrkande mot ordföranden Larssons yrkande. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 

enlighet med Larssons yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Larssons yrkande 

Nej-röst för bifall till Göthessons yrkande 

 

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Yngve Larsson, ordf. (FP) x   

Filip Nordqvist (FP) x   

Hans Nordlund (M) x   

Richard Åkerman (M) x   

Christer Hammarqvist (C) x   

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x   

Bo Göthesson (S)  x  

Anneli Strand (S)  x  

Jerry Jacobsson (S)   X 

Andreas Nyström (MP)  x  

Leif Ahl (K)  x  

Summa  6 4 1 

 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för Larssons yrkande mot 4 nej-röster för Göthessons yrkande och 1 avstår, 

beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Larssons yrkande. 

 

Forts.  
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Forts. § 1 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att utse Torbjörn Stensson (S) att tillsammans med ordföranden Yngve 

Larsson (FP) justera dagens protokoll. 

 

Reservation 

Mot beslutet lämnar Bo Göthesson (S) blank reservation. 
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§ 2 

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

 

8.6  Tilläggslista 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för tillbyggnad av hamnbyggnad/butik med cafédel 

på fastigheten Kronberget X:X. 

 

9.2  Utgår 

Förhandsförfrågan avseende anläggande av campingplats på fastigheten Dalskogen X:X. 

Ärendet utgår då sökanden återtagit ansökan  

________ 
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§ 3 

 

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN 

 

 

Sammanställning december 2010 av inkomna bygglovansökningar och utgående beslut,  

samt sammanställning av ”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut,  

samt sammanställning 2010. 

 

Sammanställning miljöärenden och miljötillsyn för december 2010. 

 

Bilaga: Sammanställning 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporten antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 4 

 

SAMRÅDSGRUPP INOM MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET 

 

 

Sedan många år har miljö- och byggnadsnämnden haft en samrådskommitté som inför beslut i 

nämnden behandlat förhandsbesked om bygglov. Kommittén, som bestått av nämndens 

presidium och ansvariga tjänstemän från bygg, plan och miljö samt representant från 

Lantmäteriet, har efter sin behandling avgivit ett yttrande till nämnden. 

Det nämnda sättet att behandla förhandsbesked, som är en form av lokaliseringsprövning, har 

varit smidig då olika kompetenser vid samma tillfälle kunnat framföra sina synpunkter, och 

dessa har därefter vid behov kunnat kommuniceras till den sökande. 

 

Den nya nämnden har nu att besluta om en samrådsgrupp med motsvarande uppgift, samt 

besluta om gruppens sammansättning. 

________ 

 

Yrkanden 

Bo Göthesson (S) yrkar att samrådsgruppen ersätts med ett arbetsutskott samt att nämndens 

presidie utökas med ytterligare representant från socialdemokraterna då Torbjörn Stensson (S) 

inte har mandat från socialdemokraterna att representera partiet i miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Hans Nordlund (M), Filip Nordqvist (FP) och Torbjörn Stensson (S) anser att nämnden inte i 

nuläget ska ersätta samrådsgruppen med ett arbetsutskott och yrkar att presidiet samt 

samrådsgruppen utökas med ytterligare en ledamot från socialdemokraterna. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Göthessons (S) yrkande mot Nordlunds (M) m.fl. yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Nordlunds m.fl. yrkande. 

 

Nominering  

Anneli Strand (S) nominerar socialdemokraternas gruppordförande Bo Göthesson. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på framställt nomineringsyrkande. Han finner att nämnden 

beslutar i enlighet med Strands yrkande. 

 

 

Forts. 
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Forts § 4 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att nämndens ordförande och vice ordförande samt socialdemokraternas 

gruppordförande Bo Göthesson representerar miljö- och byggnadsnämnden i samrådsgruppen 

och vid presidieberedning. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Yngve Larsson 

Torbjörn Stensson 

Bo Göthesson 
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§ 5 

 

MILJÖENHETENS VERKSAMHETSPLAN 

 

Diarienummer: MBN 11-4-400 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt bl.a. förordning om tillsyn enligt miljöbalken samt EG-förordning 882/2004 ska 

kontroll- och tillsynsmyndigheterna upprätta kontrollplan och behovsutredning, vars syfte är att 

bedöma myndighetens resursbehov för det kommande året. Denna behovsutredning ska ligga 

till grund för en tillsynsplan som fastställer vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras under 

2011. 

 

Miljöenheten har sammanställt en verksamhetsplan för 2011 års verksamhet, i vilken ingår 

behovsutredning och tillsynsplan. I verksamhetsplanen redovisas vilket resursbehov som 

föreligger samt vilka befintliga resurser som miljö- och byggnämnden har till sitt förfogande 

för den aktuella verksamheten. 

 

Att uppfylla gällande lagrum och andra tillsynskrav måste ses som en miniminivå för arbetet 

och med den utgångspunkten samt befintliga personella resurser har prioriteringarna gjorts. De 

högst prioriterade aktiviteterna i denna planering är de som bedöms ha störst miljöpåverkan 

respektive hälsorisk samt inkommande ärenden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bör besluta om inriktning av nämndens tillsynsarbete. 

 

Bilaga: Verksamhetsplan 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar om föreslagen inriktning av nämndens tillsynsarbete och att godkänna 

föreliggande verksamhetsplan. 

________ 

 

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 

 

Nämnden antar föreslagen inriktning av nämndens tillsynsarbete och godkänner föreliggande 

verksamhetsplan. 

________ 

 

Beslutet skickas till: Miljöenheten och Diariet 
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§ 6 
 

SAMVERKANSAVTAL INOM MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSOMRÅDET INOM 

FYRBODAL KOMMUNALFÖRBUND 

 

Diarienummer: MBN 11-3-409 

 

Ärendebeskrivning 

Befintligt ”Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan Fyrbodals 

kommunalförbund medlemskommuner samt Dalslandskommunernas Kommunalförbund” från 

2007 har i samråd mellan samtliga berörda kommuner inom förbundet reviderats. Revideringen 

föranleds av ändrade förutsättningar och lagstiftning, bl.a. har djurskyddstillsynen förflyttats 

till Länsstyrelsen. 

 

Föreliggande förslag till avtalstext innebär inga direkta förändringar, utan utgör endast en 

anpassning till gällande förutsättningar. Det nya avtalet kan träda i kraft fr.o.m. 2012-01-01.  

 

Bilaga: Avtalsförslag 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att anta föreliggande avtalsförslag om samarbete inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet mellan Fyrbodals kommunalförbund medlemskommuner samt 

Dalslandskommunernas Kommunalförbund. 

________ 

 

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att anta föreliggande avtalsförslag om samarbete inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet mellan Fyrbodals kommunalförbund medlemskommuner samt 

Dalslandskommunernas Kommunalförbund. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 

Diariet 
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§ 7 

 

BUDGET FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2011 

 

Diarienummer: MBN 11-5-042 

 

Kommunfullmäktige har beslutat tilldela miljö- och byggnadsnämnden ett kommunbidrag på 

8000 tkr för 2011. Liksom för övriga nämnder innebär anslaget en sändning med 1,5 % jämfört 

med 2010. 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av kommunbidraget vilket framgår av 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2011 

 

Förslag till beslut: 

att nämnden godkänner upprättat förslag till fördelning av kommunbidraget för 2011. 

________ 

 

Yrkande 

Ordföranden 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 godkänner upprättat förslag till fördelning av kommunbidraget för 2011. 

________ 
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§ 8 

 

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN 

 

 

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande: 

 

December 2010 

- 1 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 

- 22 beslut rörande renhållning 

- 2 beslut rörande bergvärmepumpar 

 

Bilaga: Delegationslistor 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Delegationsbesluten antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 9 

 

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER 

 

 

Bygglovenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande: 

 

December 2010 

- 17 beviljade bygglov 

- 25 beslut om kontrollplan 

 

Bilaga: Delegationslistor 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Delegationsbesluten antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 10 

 

RAPPORT ÖVER PROVTAGNINGSRESULTAT AV 2010 ÅRS JULBORDS-

PROVTAGNING  

 

 

Miljöavdelningen har under slutet av december månad tagit prover på samtliga restauranger 

som frekvent serverat julbord under denna tid. Vid årets provtagning togs prover främst på 

Ris à la Malta och gravlax, men även andra livsmedel provtogs såsom äggost, ostkaka och 

ankbröst. 

Resultatet från årets provtagning var de bästa under de 8 år som miljöenheten bedrivit riktad 

kontroll av de företag som serverar julbord i Lysekils kommun. 

 

Resultat: 11 Tillfredsställande, 1 Godtagbar med anmärkning, 0 Otjänliga 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 11 

 

YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE ANLÄGGANDE AV 

FLYTBRYGGOR VID FÅGELVIKENS HAMN, FASTIGHETEN KLEVA X:X, 

LYSEKILS KOMMUN 

 

Diarienummer: 10/1742 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden saknar underlag för en självständig bedömning av eventuella 

effekter på havsmiljön. Nämnden förutsätter att en sådan bedömning görs av Länsstyrelsen. 

Miljö- och byggnadsnämnden har i övrigt ingen erinran mot förslaget då det inte är frågan om 

en utbyggnad av antalet båtplatser och att i princip samma vattenområde kommer att nyttjas 

som redan idag är ianspråktaget för småbåtshamnen. 

________ 

 

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens tjänseskrivelse och förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden saknar underlag för en självständig bedömning av eventuella effekter på havsmiljön. 

Nämnden förutsätter att en sådan bedömning görs av Länsstyrelsen. 

 

Nämnden har i övrigt ingen erinran mot förslaget då det inte är frågan om en utbyggnad av 

antalet båtplatser och att i princip samma vattenområde kommer att nyttjas som redan idag är 

ianspråktaget för småbåtshamnen. 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den till 

länsstyrelsen som remissvar. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Miljöenheten 

Diariet 
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§ 12 

 

DETALJPLAN FÖR INDUSTRI OCH HANDEL, DALSKOGEN 7:1 M.FL. SIVIKS 

INDUSTRIOMRÅDE, LYSEKILS KOMMUN 

 

Diarienummer: MBN 09/23/214 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för industri och handel inom Dalskogen 7:1 m.fl. har varit utställt 

under tiden 15 november – 15 december 2010. De synpunkter på planförslaget som inkommit 

föranleder inga ändringar av detaljplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta  

Utställningsutlåtande 

 

Förvaltningens förslag till beslut: 

att nämnden beslutar att godkänna detaljplan för industri och handel, Dalskogen 7:1 m.fl. 

Siviks industriområde och överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande enligt 

5 kap 29 § plan- och bygglagen. 

________ 

 

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att godkänna detaljplan för industri och handel, Dalskogen 7:1 m.fl. Siviks 

industriområde och överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § 

plan- och bygglagen. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Planenheten 

Diariet 
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§ 13 

 

PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GULLMARSBADEN, DALSKOGEN 1:11 

M.FL. LYSEKILS KOMMUN 

 

Diarienummer: MBN 10/41/214 

 

Ärendebeskrivning 

Ett program till detaljplan för Gullmarsbaden, Dalskogen 1:11 m.fl. har varit utskickat för 

samråd under tiden 23 september – 4 november 2010. Syftet med programmet är att utreda 

förutsättningarna för att utveckla campingen, att förtäta med bostäder samt att utreda lämplig 

användning av marken mellan Ulserödsvägen och Dalskogens kyrkogård. Det synpunkter som 

inkommit har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. 

 

Bilagor: Karta och koncept till programsamrådsredogörelse 

 

Förvaltningens förslag till beslut: 

att nämnden beslutar att godkänna programsamrådsredogörelsen. 

________ 

 

Yrkande 

Filip Nordqvist (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden godkänner programsamrådsredogörelsen. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Planenheten 

Diariet 
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§ 14 

 

FÖRELÄGGANDE OM BORTTAGANDE AV MUSSELODLING INOM 

STRANDSKYDDAT OMRÅDE PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X 

 

Diarienummer: 08/270 

Mottagare: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen lämnade 2008 strandskyddsdispens till NN för mussel-odlingar på tre platser vid 

Trälebergskile, kring Käringeholmen. Detta beslut innebar en förlängning av tidigare dispens i 

det aktuella området. Länsstyrelsens beslut överklagades till Miljödomstolen (MD) som i sin 

dom den 21 april 2009 upphävde länsstyrelsens beslut, d.v.s. strandskyddsdispens medgavs 

inte. Miljödomstolens dom överklagades av NN till Miljööverdomstolen som i sin dom 

meddelad den 24 augusti 2010 undanröjde MD:s beslut och lämnade strandskyddsdispens för 

musselodlingar med undantag av en odlingsplats. I ett brev från förvaltningen den 30 augusti 

2010 uppmanades NN att flytta odlingarna senast den 15 november 2010 från den aktuella 

odlingsplatsen. P.g.a. dåligt väder och maskinhaveri på arbetsbåten har arbetet med flyttning 

försenats vilket beskrivits i ett brev inkommet  den 9 december 2010. En av de odlingar inom 

aktuellt område ska flyttas lokalt till Dyskär för vilket dispens lämnats. De övriga två ska 

flyttas till Orust där de ska ingå i ett forskningsprojekt med Göteborgs universitet och 

länsstyrelsen. Förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren för kommunicering (den 3 

januari 2011) men något yttrande har inte inkommit. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att förelägga NN, XX, vid ett löpande vite per vecka av 5 000 kr, att 

avlägsna musselodlingar, d.v.s. alla delar av befintliga anläggningar, som anlagts inom 

strandskyddat område på följande plats: 

 

Odlingar sydost Käringeholmen (områden nr 4 enligt domslut i MÖD, M 4240-09) 

 

att åtgärderna ska vara vidtagna senast 3 månader efter att ni tagit del av beslutet. Det löpande 

vitet utgår fr.o.m. den vecka som infaller efter 3-månadersperiodens utgång. Åtgärderna ska 

utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

 

 

Forts. 
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att nämnden vidare beslutar att NN, XX senast två veckor efter det att åtgärderna ovan ska vara 

slutförda, till miljö- och byggnadsnämnden ska inge fotografier som styrker att föreläggandet 

utförts på ett tillfredsställande sätt. 

 

att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

att beslutet meddelas med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken och 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§ 

miljöbalken (1998:808) 

________ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (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 beslutar att förelägga NN, XX, vid ett löpande vite per vecka av 5 000 kr, att 

avlägsna musselodlingar, d.v.s. alla delar av befintliga anläggningar, som anlagts inom 

strandskyddat område på följande plats: 

 

Odlingar sydost Käringeholmen (områden nr 4 enligt domslut i MÖD, M 4240-09) 

 

2 Åtgärderna ska vara vidtagna senast 3 månader efter att ni tagit del av beslutet. Det 

löpande vitet utgår fr.o.m. den vecka som infaller efter 3-månadersperiodens utgång. 

Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

 

3 Nämnden beslutar att NN, XX senast två veckor efter det att åtgärderna ovan ska vara 

slutförda, till miljö- och byggnadsnämnden ska inge fotografier som styrker att 

föreläggandet utförts på ett tillfredsställande sätt. 

 

 

Forts. 
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4 Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

5 Beslutet meddelas med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken och 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§ 

miljöbalken (1998:808) 

 

6 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN, Överklagningshänvisning, Rek+Mb 

Inskrivningsmyndigheten 

Miljöenheten 
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§ 15 

 

ÄRENDE GÄLLANDE STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGOR PÅ 

FASTIGHETEN FOSSA X:X 

 

Diarienummer: 10/1588 
Ankomstdatum:  2010-12-01 

Sökande:  NN för NN  
Adress:  XX 
 

Ärendebeskrivning 

NN beviljades den 1 juni 2010 strandskyddsdispens av länsstyrelsen för ombyggnad och 

förlängning av befintliga bryggor. Då man i ansökan inte preciserat bredden på bryggorna 

beslutades av länsstyrelsen att bredden får vara maximalt 1,2 m. Föreningen har nu i efterhand 

i samband med diskussioner med olika byggentreprenörer insett att behov finns av bredare 

bryggor. Ansökan har nu inkommit till miljö- och byggnadsnämnden om strandskydds-dispens 

för breddning av bryggorna till 2,2 m. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 
 

Bilaga:  Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 6 

miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för breddning av bryggorna till 2,2 m. 

 

Villkor 

att villkoren i strandskyddsdispensen beslutad av Länsstyrelsen den 1 juni 2010 gäller i alla 

övriga avseenden än bryggornas bredd. 

________ 

 

Yrkande 

Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och 

bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c 

§ punkt 6 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för breddning av bryggorna 

till 2,2 m. 

 

Villkor 

Villkoren i strandskyddsdispensen beslutad av Länsstyrelsen den 1 juni  2010 gäller i alla 

övriga avseenden än bryggornas bredd.   

________ 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 
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§ 16 

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR TILLBYGGNAD AV 

BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN GÅSÖ X:X 

 

Diarienummer: 10/1778 
Fastighetsadress: XX 

Ankomstdatum:  2010-12-22 

Sökande:  NN och NN 
Adress:  XX 
 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om strandskyddsdispens avser  tillbyggnad av befintligt hus (hus nr XX) och 

intilliggande friggebod på fastigheten Gåsö X:X. Huset planeras byggas ut med 1 m (5m
2
) på 

kortsidan mot berget och friggeboden med 1 m (ca 3m
2
) på bortre kortsidan sett från huset. 

Båda byggnaderna inklusive planerade tillbyggnader ligger i sin helhet inom hävdad tomtmark 

och befintlig hemfridszon.  
 

Bilaga:  Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 

miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av hus XX och 

intilliggande friggebod på fastigheten Gåsö X:X med 1 m vardera enligt ansökan.  

 

Villkor 

att strandskyddsdispensen gäller endast den yta som tas i anspråk för respektive byggnad. 

________ 

 

Yrkande 

Torbjörn Stensson (S) och Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden antar förvaltningens 

tjänsteskrivelse som sin egen och bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c 

§ punkt 1 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av hus XX 

och intilliggande friggebod på fastigheten Gåsö X:X med 1 m vardera enligt ansökan. 

 

Villkor 

Strandskyddsdispensen gäller endast den yta som tas i anspråk för respektive byggnad. 

________ 

 

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. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 
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§ 17 

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD PÅ 

FASTIGHETEN INGERÖD X:X 

 

Diarienummer: 10/1640 

Fastighetens adress: XX 

Sökanden: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) 2010-11-16 ansökt om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd på 26 m
2
 på fastigheten Ingeröd X:X. Den 

planerade byggnaden ska placeras på fastigheten där det tidigare har stått ett förråd. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-01-17 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 

18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av förråd 

på fastigheten Ingeröd X:X, vid Brofjorden i Lysekils kommun. 

 

Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk, se karta. 

 

Villkor 

Förrådsbyggnaden ska placeras och utformas enligt ansökan om strandskyddsdispens samt 

handlingar i bygglovansökan (dnr 2010/1539). 

________ 

 

Yrkande 

Ordföranden Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som 

sin egen och bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens 

från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av förråd på fastigheten Ingeröd X:X, 

vid Brofjorden i Lysekils kommun. 

 

2 Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk, se karta. 

 

Villkor 

Förrådsbyggnaden ska placeras och utformas enligt ansökan om strandskyddsdispens samt 

handlingar i bygglovansökan (dnr 2010/1539). 

________ 

 

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. 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 
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§ 18 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

PÅ FASTIGHETEN GRÖNSKULT X:X 

 

Diarienummer: 2010/1604 

Ankomstdatum: 2010-11-09 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för till- och påbyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Grönskult X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 14 maj 1969, och ändrades den 

17 mars 2000. 

 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas för bostadsändamål med en huvudbyggnad på 

högst 130 m
2
, samt ett uthus på högst 30 m

2
. Byggnadshöjden får för huvudbyggnad vara högst 

3,5 m, med takkupor och dylikt utöver denna höjd, samt för uthus högst 3,0 m. Byggnader får 

ha högst en våning, och ingen begränsning finns för takets lutning. 

 

Befintlig byggnad på fastigheten är i en våning med en byggnadshöjd på 3,0 m och med en 

taklutning på 22°. 

Ansökan gäller dels en tillbyggnad av huvudbyggnaden upp till en byggnadsarea på 98 m
2
, 

samt en påbyggnad av en del av byggnaden med en andra våning. Taklutningen är oförändrat 

22°. Byggnadshöjden blir 5,6 m från marken där byggnaden är placerad. 

Taknocken på tvåvåningsdelen är belägen på samma höjd som en taknock på ett tak med 45° 

lutning utgående från planenlig byggnadshöjd på 3,5 m. Det kan därför konstateras att 

byggnaden inte med sin högsta punkt kommer att sticka upp högre än vad som tillåts i 

detaljplanen. 

 

Berörda grannar Grönskult X:X, X:X och X:X samt Röd X:X har givits tillfälle att yttra sig 

över ansökan. Medgivande till åtgärderna har inkommit från Grönskult X:X samt Röd X:X, 

och i övrigt har inga yttranden inkommit. 

 

Avvikelserna från detaljplanens bestämmelser är ifråga om våningsantal 100 % och ifråga om 

byggnadshöjd 60 %. Dessa avvikelser är båda var för sig större än vad som normalt brukar 

kunna accepteras som mindre avvikelse i enlighet med detaljplanens syfte. Det faktum att 

detaljplanen upprättats för fritidshusbebyggelse och att fastighetsägaren nu anger att 

byggnaden ska bli ett helårshus, med de behov av ytor som då föreligger, saknar i 

sammanhanget betydelse. 

 

 

forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 8 kap. 11 §  plan- och bygglagen. 

Beslutet kan motiveras med att avvikelserna från detaljplanen inte kan betraktas som mindre, 

eller i enlighet med detaljplanens syfte. 

________ 

 

Yrkande 

Torbjörn Stensson (S) och 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 

 

Nämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (avvikelse 

från detaljplan). 

 

Beslutet motiveras med att avvikelserna från detaljplanen inte kan betraktas som mindre, eller i 

enlighet med detaljplanens syfte. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek+Mb 

Hörda grannar, för kännedom 

Akten 
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§ 19 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD FÖR KONTORSHUS / INDUSTRI-

BYGGNAD PÅ FASTIGHETEN SJÖBOL X:X, SAMT RIVNING AV DEL AV 

BEFINTLIG LABORATORIEBYGGNAD 

 

Diarienummer: 2010/1790 

Ankomstdatum: 2010-12-28 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad för kontorshus / industribyggnad på 

fastigheten Sjöbol X:X, rivning av del av befintlig laboratoriebyggnad, samt uppförande av en 

inklädd gångbro mellan ny byggnad och de befintliga. Den nya byggnaden ska användas som 

kontrollrumsbyggnad för raffinaderiet samt som kontorsbyggnad. 

För området gäller detaljplan. Detaljplanen antogs ursprungligen den 27 november 1970, och 

den senast gällande planen för det aktuella området antogs den 16 september 1982. 

 

Detaljplanen anger användning för industriändamål, utan begränsning av byggnadsarea. På den 

aktuella platsen finns en begränsning av byggnadshöjden till 15 meter. 

 

Byggnaden består av två delar. Mot sydost (närmast processområdet) placeras en cylindrisk 

kontrollrumsdel, och mot nordväst placeras kontorsdelen av byggnaden. 

Kontrollrumsdelen är cylindrisk dels för att bättre kunna stå emot eventuella explosioner, och 

har därför också endast få och små fönster, och dels för att ansluta till de cisterner som finns 

inom området. 

Kontorsdelen utförs så att den ansluter till den kontorsbyggnad som tillkom cirka 150 meter 

västerut åren 2007-2008. 

Rivning av del av befintlig laboratoriebyggnad utförs för att få plats med den nya byggnaden. 

Den nya byggnaden har en byggnadsarea på 1180 m
2
 och en bruttoarea på 4775 m

2
. 

 

Om man räknar medelmarknivå och byggnadshöjd, enligt definitionen i 9 § plan- 

och byggförordningen, i förhållande till de båda byggnadsdelarna var för sig, blir höjden för 

kontorsdelen 16,4 meter och för kontrollrumsdelen 26,3 meter. Om medelmarknivån och 

byggnadshöjd beräknas för hela byggnaden som en enhet blir byggnadshöjden 22,7 meter. 

Detta är till största delen orsakat av att byggnaden ligger längs en höjdskillnad i terrängen. 

Marken nordost om byggnaden ligger cirka 8 meter lägre än marken mot sydväst. Byggnaden 

är därmed inte högre än andra byggnader inom området, och ingen omgivningspåverkan 

uppstår som en följd av byggnadens höjd. Avvikelsen i byggnadshöjd kan därför sägas vara i 

enlighet med detaljplanens syfte. 

 

 

forts. 
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Personalrepresentanter har godkänt ritningarna. 

Brandskyddsdokumentation är upprättad. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beviljar bygglov samt rivningslov i enlighet med ansökan, med stöd av 8 kap. 11 § 

plan- och bygglagen. 

Beslutet kan motiveras med att planavvikelsen i sammanhanget kan betraktas som mindre, 

samt att den är i enlighet med detaljplanens syfte. 

________ 

 

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 detaljplan) beviljas 

bygglov. 

 

2 Rivningslov beviljas. 

 

Beslutet kan motiveras med att planavvikelsen i sammanhanget kan betraktas som mindre, 

samt att den är i enlighet med detaljplanens syfte. 

________ 

 

Övriga upplysningar 

Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Akten 
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§ 20 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÅRHUS PÅ FASTIGHETEN 

BRASTADS-LYCKE X:X 

 

Diarienummer: 2010/1151 

Ankomstdatum: 2010-08-04 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fårhus på fastigheten Brastads-Lycke 

X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför samlad bebyggelse. 

 

I kommunens översiktsplan antagen 2006-06-21 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.” 

 

Den aktuella platsen ligger inom en husgrupp och är att betrakta som redan ianspråktagen 

tomtmark. 

Byggnaden har måtten 4 x 7 meter. 

 

Den bygglovbefrielse som enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § gäller för ekonomibyggnader 

för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförliga näringar (s.k. arealnäringar), gäller enbart om 

byggherren har en betydande inkomst från den aktuella näringen. Så är inte fallet i detta 

ärende. 

 

Berörda grannar Brastads-Lycke X:X, X:X, X:X och X:X samt Medbo X:X, X:X, X:X, X:X, 

X:X och X:X har givits tillfälle att lämna synpunkter på ärendet. 

Medgivande har inkommit från Brastads-Lycke X:X samt Medbo X:X och X:X. 

Yttrande har inkommit från Medbo X:X i vilket påpekas att byggnaden placerats nära deras 

fastighet och att den därför blir mycket synlig för dem. Sökanden har som svar på detta 

inkommit med en reviderad placering av byggnaden cirka 30 meter längre bort, vilket sägs ha 

skett efter diskussion med Medbo X:X. 

 

 

forts. 
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Yttrande har inkommit från Brastads-Lycke X:X i vilket framhålls att djurhållning/fårfarm inte 

finns på fastigheten och att man motsätter sig en sådan etablering. Hänvisning görs till en 

rapport från 2009 benämnd ”Djurhållning nära tätbebyggelse”, i vilken rekommenderas ett 

minsta avstånd mellan byggnad för djur och bostad på 100 meter och mellan djurhage och 

bostad minst 50 meter. Sökanden har kommenterat detta med att området är landsbygd och inte 

att räkna som tätbebyggelse. 

 

Miljöenheten har på förfrågan i ärendet muntligen meddelat att man inte har något att erinra. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutet kan motiveras med att byggnaden och verksamheten inte kan anses vara av den 

omfattningen att de medför någon betydande olägenhet för omgivningen. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Med stöd av 8 kap. 12 § plan- och bygglagen beviljas bygglov. 

 

Beslutet kan motiveras med att byggnaden och verksamheten inte kan anses vara av den 

omfattningen att de medför någon betydande 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. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Berörd granne Medbo X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Berörd granne Brastads-Lycke X:X, Överklagningshänvisning, Rek+Mb 

Övriga hörda grannar, för kännedom 

Akten 
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§ 21 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PÅBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 

FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 2010/0997 

Ankomstdatum: 2010-06-23 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus på fastigheten Skaftö-Backa 

X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 10 april 2008 bygglov för tillbyggnad av 

byggnaden på fastigheten med en glasad veranda i gammal stil och i ett plan. 

Den nu aktuella ansökan avser en påbyggnad med en våning av den mot öster sedan tidigare 

befintliga tillbyggnaden i ett plan, samt uppförandet av ett s.k. ”Grundsundslyft” på takytan 

mot väster i nästan hela fasadens längd. 

 

Detaljplanen för Grundsund innehåller bl.a. följande bestämmelser: 

”Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt värdefull miljö. Bebyggelsens yttre och den 

utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den enhetliga och för äldre 

västkustförhållanden typiska karaktären bibehålles.” 

”Inom med Bq betecknat område får ny bebyggelse ej uppföras närmare fastighetsgräns än 

3 meter.” 

”På tomt som omfattar med Bq betecknat område får befintlig huvudbyggnad byggas till med 

sammanlagt högst 15 m
2
 efter planförslagets fastställandedatum där så prövas vara förenligt 

med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret, med särskilt beaktande av den 

kulturhistoriska värdefulla bebyggelsemiljön. Uthus får ej byggas till.” 

”Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig byggnad, som 

förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Ny bebyggelse skall beträffande 

utformningen omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär.” 

 

Plan- och bygglagen 3 kap. 10 § lyder: 

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och 

dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas 

till vara.” 

Plan- och bygglagen 3 kap. 12 § lyder: 

”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.” 

 

forts.  
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De föreslagna förändringarna är utförda i den stil som kännetecknar Grundsund och dess 

speciella bebyggelsekaraktär. De nya delarna är inte placerade närmare tomtgränsen än redan 

befintliga delar. Byggnadsåtgärderna medför ingen förändring av byggnadsarean. Byggnaden 

kan inte anses bli förvanskad av de föreslagna åtgärderna. 

 

Berörda grannar Skaftö-Backa X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över 

ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beviljar bygglov med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen. 

Beslutet kan motiveras med att åtgärden överensstämmer med områdets bebyggelsekaraktär 

och följer detaljplanens bestämmelser. 

________ 

 

Yrkande 

Bo Göthesson (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 åtgärden överensstämmer med områdets bebyggelsekaraktär och 

följer detaljplanens bestämmelser. 

________ 

 

Övriga upplysningar 

Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 

år från dagen för beslutet. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Hörda grannar, för kännedom 

Akten 
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§ 22 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PÅBYGGNAD AV GARAGEBYGGNAD MED 

TAKLYFT, SAMT INREDANDE AV ARBETSRUM, PÅ FASTIGHETEN 

GAMLESTAN X:X 

 

Diarienummer: 2010/1309 

Ankomstdatum: 2010-09-15 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för påbyggnad av garagebyggnad med taklyft, samt 

inredande av arbetsrum, på fastigheten X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 5 december 1986 och ändrades den 

12 februari 1996. 

 

Detaljplanen anger att fastigheten endast får användas för garageändamål, att maximal 

byggnadshöjd är 2,5 meter, samt att hela planområdet utgör värdefull kulturmiljö. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 23 mars 2006 § 58 bygglov för en höjning av 

garagets byggnadshöjd med 0,8 meter till 3,3 meter och en höjning av taknocken med 

1,0 meter så att taklutningen ändrades från 27° till 30°. 

 

De nu föreslagna åtgärderna är i form av två taklyft, en på var sida, med 5,2 meters längd 

jämfört med fasadens 10,2 meter. Då inga undantag görs i planbestämmelserna för 

byggnadshöjd med avseende på takkupor och liknande, innebär detta att byggnadshöjden ökar 

till 4,5 meter. 

Inredning av det med taklyften tillskapade utrymmet på byggnadens övre plan till kontor är en 

bygglovpliktig ändrad användning enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen. 

Byggnaden är utformad på ett sätt som överensstämmer med bebyggelsemiljön i Gamlestan. 

 

Berörda grannar Gamlestan X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över 

ärendet. 

Medgivande till åtgärderna har inkommit från Gamlestan X:X. Inga övriga yttranden har 

inkommit. 

 

 

forts. 
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Avvikelserna från detaljplanens bestämmelser är betydande, med 80 % högre byggnadshöjd 

samt ett planstridigt utnyttjande av en mindre del av byggnaden. 

Frågan att ta ställning till är om dessa avvikelser har någon avgörande betydelse för 

fastigheten, den närmaste omgivningen eller området som helhet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beviljar bygglov i enlighet med ansökan, med stöd av 8 kap. 11 § plan- och 

bygglagen. 

Beslutet kan motiveras med att planavvikelsen i ett större sammanhang kan betraktas som 

mindre, samt att den är i enlighet med detaljplanens syfte att bevara en levande miljö. 

 

Sökanden bör påminnas om brandskyddsbestämmelserna i 5 kap. av Boverkets Byggregler 

(BFS 1993:57). 

________ 

 

Yrkanden 

Bo Göthesson (S) och Jerry Jacobsson (S) yrkar att nämnden skall avslå ansökan med 

hänvisning till att avvikelsen inte är att betrakta som mindre och inte är förenlig med 

detaljplanens syfte. 

 

Hans Nordlund (M) och Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Göthesson och Jacobssons yrkande mot Nordlund och Larssons yrkande. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 

enlighet med Nordlund och Larssons yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Nordlund och Larssons yrkande om bygglov 

Nej-röst för bifall till Göthesson och Jacobssons yrkande om avslag 

 

 

forts. 
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson, ordf. (FP) x  

Filip Nordqvist (FP) x  

Hans Nordlund (M) x  

Richard Åkerman (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Torbjörn Stensson, v ordf (S)  x 

Bo Göthesson (S)  x 

Anneli Strand (S)  x 

Jerry Jacobsson (S)  x 

Andreas Nyström (MP)  x 

Göran Sandström (V)  x 

Summa  5 6 

 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för Nordlund och Larssons yrkande mot 6 nej-röster för Göthesson och 

Jacobssons, beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Göthesson och Jacobssons  

yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (avvikelse 

från detaljplan). 

 

Beslutet motiveras med att avvikelserna från detaljplanen inte kan betraktas som mindre, eller i 

enlighet med detaljplanens syfte. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden NN, Överklagningshänvisning, Rek + Mb 

Hörda grannar, för kännedom 

Akten 
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ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I FEM ÅR FÖR  

TILLBYGGNAD AV HAMNBYGGNAD/BUTIK MED CAFÉDEL PÅ FASTIGHETEN 

KRONBERGET X:X 

 

Diarienummer: 10/1477 

Ankomstdatum: 2010-10-11 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för tillbyggnad av hamn-

byggnad/butik på fastigheten Kronberget X:X med cafédel på fastigheten Kronberget X:X. 

För fastigheterna gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 19 juni 1996. 

 

På platsen låg tidigare en äldre byggnad med anknytning till hamnen, och som flyttats till 

denna plats. Byggnaden hade i detaljplanen beteckningen ”Värdefull miljö. Byggnaden får inte 

rivas.” 

Den tidigare byggnaden hade dock under många år haft ett mycket eftersatt underhåll, och 

förfallet hade gått så långt att det inte bedömdes finnas förutsättningar för en renovering. Att 

ersätta byggnaden med en kopia ansågs inte vara ett alternativ, då det kulturhistoriska värdet 

var kopplat till just den byggnaden. 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade rivningslov för den ursprungliga byggnaden den 10 

april 2008 § 88. 

 

Ansökan avser nu en cafédel kopplad till butiks- och hamnservicebyggnaden på fastigheten 

Kronberget X:X. 

Då byggnaden till mindre delar berör ytor som i detaljplanen är markerade som mark som inte 

får bebyggas, s.k. ”prickad mark”, samt att den uppförs där tidigare en rivningsskyddad 

byggnad var belägen, har ansökan utformats som en ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem 

år i enlighet med 8 kap. 14 § plan- och bygglagen. 

Planarbete pågår i området, och det är då lämpligt att inkludera den aktuella fastigheten i detta 

arbete för att utreda hur byggrätten ska utformas. Därefter kan, om förutsättningar ges i ny 

detaljplan, permanent bygglov beviljas för byggnaden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 2 oktober 2008 § 226 en ansökan om tidsbegränsat 

bygglov i fem år med motiveringen att planavvikelserna var stora samt att arbetet med 

detaljplan i området inte skulle föregripas. Ansökan gällde en cafébyggnad i två våningar, och 

vilken vid ett grannehörande medfört stora protester från de kringboende p.g.a. sin storlek. 

 

 

forts. 
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En reviderad ansökan om nybyggnad av café i en våning på samma plats gick ut till berörda 

grannar för yttrande under våren 2009. En synpunkt lämnades med innebörden att det enda 

som hade betydelse var att byggnaden inte blev större eller högre än den som tidigare låg på 

platsen. Inga andra synpunkter inkom. Denna ansökan avskrevs på sökandens begäran. 

Då inga avgörande förutsättningar ändrats på platsen eller dess omgivningar samt för 

byggnaden, kan detta grannehörande anses gälla även fortsättningsvis. Den nu aktuella 

byggnaden är lägre än den ursprungliga på platsen, och är någon meter längre än den var men 

ligger inom fastighetens gräns. 

 

Livsmedelsinspektören har tillstyrkt ansökan med förbehållet att byggnaden såväl interiört som 

exteriört uppförs i enlighet med gällande EG-förordning (EG 852/2004), samt att rådande 

nationell lagstiftning inom livsmedelsområdet beaktas vid uppförandet. 

 

Räddningstjänsten har tidigare lämnat yttrande med innebörden att man inte har något att erinra 

under förutsättning att brandskyddskraven i Boverkets Byggregler följs, att en 

brandskyddsdokumentation upprättas, samt att om gasol ska användas en riskutredning ska 

genomföras och tillstånd för hantering av brandfarlig gas ska sökas i god tid. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden, med stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen, beviljar tidsbegränsat bygglov i 

fem år från beslutsdatum. 

Beslutet kan motiveras med att byggnaden ersätter en tidigare byggnad på samma plats utan att 

påverka omgivningen mer än denna, samt att planarbete pågår i området vilket kan utreda 

byggrätten på platsen. 

________ 

 

Yrkande 

Torbjörn Stensson (S) och Jerry Jacobsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med 
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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. 

 

Lovet skall gälla fram till den 27 januari 2016. 

 

Beslutet motiveras med att byggnaden ersätter en tidigare byggnad på samma plats utan att 

påverka omgivningen mer än denna, samt att planarbete pågår i området vilket kan utreda 

byggrätten på platsen. 

________ 

 

Övriga upplysningar 

Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år räknat från dagen för 

beslutet. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden NN 

Akten 
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§ 24 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 

ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TVÅ TOMTER FRÅN, 

FASTIGHETEN TEGEN X:X 

 

Diarienummer: 2010/1542 

Ankomstdatum: 2010-10-19 

Fastighetsadress: --- 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt 

avstyckning av två tomter från, fastigheten Tegen X:X. 

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. 

 

Föreslagna avstyckningar är på cirka 1500 m
2
 vardera. 

Motivet till ansökan anges vara att sökanden fått förfrågan gällande tomtmark. 

Ansökan gällde ursprungligen fyra tomter för bostadsbebyggelse. 

 

Platsen är belägen i kanten av ett område som i kommunens översiktsplan ÖP06 är betecknat 

med R2: 

”Område inom eller i anslutning till tätort med oförändrad markanvändning (detaljplan 

saknas). Detta avser dels sådana områden där utbyggnad kan bli aktuell på mycket lång sikt 

och där nya byggnader och anläggningar som kan förhindra framtida lämplig utbyggnad av 

tätorten skall undvikas, dels sådana områden som av andra skäl är olämpliga att bebygga på 

grund av terräng, värde som närområde etc. Allt nybyggande skall föregås av översiktliga 

studier av markanvändningen samt av detaljplan.” 

Den ligger också i kanten på en skyddszon runt vindkraftverkslokalisering: 

”Störningszon kring miljöpåverkande verksamheter. Runt vissa verksamheter förekommer 

omgivningsstörningar av lukt eller buller. Inom sådana områden skall särskild restriktivitet 

iakttas vid prövning av ansökningar om nya bostäder. Rekommendationerna i Boverkets 

”Bättre plats för arbete” skall följas.” 

Enligt bulleranalys vid detaljplanearbetet för ett andra vindkraftverk i området ligger de 

föreslagna tomterna precis på gränsen för 35 dB. Den ritade bullerkartan tar dock inte hänsyn 

till topografin på platsen, vilket i praktiken ger ett bättre läge än det teoretiska. 

 

Den väg som förvaltas av Tegen-Öheds samfällighetsförening är avsedd att användas för de 

nya tomterna, var och en med en utfart till denna. 

 

 

forts. 
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Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 25 november 2010, 

vilket resulterade i följande yttrande: 

Samrådsgruppen anser att området kan vara lämpat för ytterligare några bostadstomter för 

helårshus. 

De topografiska förutsättningarna, samt närheten till en fornlämning, gör dock att 

samrådsgruppen är tveksam till det sydligaste tomtläget, samt i någon mån även till den 

närmaste tomten norr om denna. Samrådsgruppen menar att remissvar från antikvariska 

myndigheter ska beaktas vid beslut i frågan om förhandsbesked. 

Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § 

PBL förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas i sådan omfattning som rekommenderas av 

antikvariska myndigheter, samt att uppmana sökanden att inhämta medgivande från Tegen-

Öheds samfällighetsförening. 

 

Då de föreslagna tomterna delvis berör en registrerad fornlämning, Brastad X:X (stenålders-

boplats), har remisser skickats till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet samt till Bohusläns 

museum. 

Bohusläns museum har meddelat att man enligt kulturminneslagen inte kan acceptera de två 

södra tomterna, men att de båda norra tomterna inte kommer i konflikt med 

fornlämningsområdet. 

 

Sökanden har därefter accepterat att de två södra av de ursprungliga fyra tomterna utgår, och 

att ansökan därefter enbart gäller två tomter för helårsbostadsbebyggelse. 

 

Remiss har skickats till Tegen-Öheds samfällighetsförening, vilken svarat att man accepterar 

två nya tomter förutsatt att dessa ingår i vägsamfälligheten samt bär alla kostnader i samband 

med förrättningar och byggnation. 

 

Berörda grannar Öhed X:X, samt de tre nya tomter som nyligen avstyckats från denna 

fastighet, har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har inkommit. 

 

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 ska sökanden i samråd med 

miljöavdelningen utreda vilka möjligheter som finns. Tillstånd för anläggande av 

avloppsanläggning ska ha lämnats innan bygglovansökan prövas. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL förklarar att den sökta åtgärden 

gällande två enbostadshus kan tillåtas 

________ 

 

 

forts. 
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forts. § 24 

 

 

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. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Tegen-Öheds samfällighetsförening, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten 
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§ 25 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 

ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT DELNING I TVÅ TOMTER, AV DEL AV 

FASTIGHETEN LYSE X:X 

 

Diarienummer: 2010/1329 

Ankomstdatum: 2010-09-13 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt 

delning i två tomter, av del av fastigheten Lyse X:X. 

De båda nya fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område, men kommer vid byggnation 

att ingå i samlad bebyggelse. 

Den aktuella delen av Lyse X:X ligger inom VA-verksamhetsområde. 

 

Befintlig fastighetsdels areal är cirka 2700 m
2
, vilket ska delas i två tomter. 

Motivet till ansökan anges vara för att kunna tillföra kommunens tomtkö två tomter för 

helårshus. 

Anslutning ska ske till kommunala VA-ledningar. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R1: 

”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för 

förtätning. Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter, 

service, begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller 

tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som t.ex. 

familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får 

genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.” 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 15 oktober 2009 § 203 positivt förhandsbesked för 

att dela fastigheten Lyse X:X i fyra delar med två befintliga bostadsbyggnader och nybyggnad 

av ytterligare två. 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 4 november 2010 § 242 positivt förhandsbesked 

för att bebygga och stycka av en del av fastigheten Lyse X:X. 

 

Som tillfartsväg ska användas ett befintligt vägservitut över Lyse X:X från norr längs Lyse 

X:X, X:X, X:X och X:X. Detta vägservitut är bildat för att det ska kunna vara möjligt att nå 

den aktuella delen av Lyse X:X. 

 

 

forts. 

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-27  44 (45) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

forts. § 25 

 

 

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 21 oktober 2010, 

vilket resulterade i följande yttrande: 

Samrådsgruppen anser att platsen kan vara lämplig för en ny bostadsfastighet, och att inga 

uppenbara konkurrerande intressen föreligger. 

Lantmäteriet framhåller att tillfartsväg bör samordnas med avstyckning från Lyse X:X, och väg 

inte dras rakt från väster över öppen odlingsmark därigenom splittrande denna. Planenheten 

instämmer med detta för att hålla fler alternativ öppna vid en eventuell framtida planläggning 

av området. Samrådsgruppen menar därför att tillfartsväg bör komma från norr via det 

vägservitut som redan finns över fastigheten Lyse X:X. 

Samrådgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § 

plan- och bygglagen bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas. 

 

Berörda grannar Lyse X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över 

ansökan. 

Yttrande har inkommit från Lyse X:X i vilket framhålls att man inte har något att invända mot 

projektet som sådant, men att man vill at tillfartsväg inte ska dras längs deras tomtgräns utan 

rakt över fältet från väster. 

Sökanden är underrättad om yttrandet, och har begärt nämndens avgörande av ärendet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar att den sökta 

åtgärden kan tillåtas. 

Beslutet kan motiveras med att platsen är väl lämpad för byggnation för helårsändamål, och att 

förutsättningarna för planläggning av området inte försämras. 

________ 

 

Yrkande 

Ordföranden 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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forts. § 25 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar miljö- och 

byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas. 

Beslutet kan motiveras med att platsen är väl lämpad för byggnation för helårsändamål, 

och att förutsättningarna för planläggning av området inte försämras. 

 

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. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Hörd granne Lyse X:X, Överklagningshänvisning, Rek+Mb 

Övriga hörda grannar, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten 

 

 


