
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

49) 1 (49)

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2011-03-03 Justeringsdatum: 2011-03-07

Anslagsdatum: 2011-03-07 Anslagets nedtagande: 2011-03-29

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

Sammanträdestid: 2011-03-03 kl 09.15-13.15
Ajournering 11.45-12.45

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Lars-Åke Olsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Christer Hammarqvist (C)
Bo Göthesson (S)
Anneli Strand (S)
Jerry Jacobsson (S)
Andreas Nyström (MP)
Leif Ahl (K)

Tjänstemän:
Mats Tillander, förvaltningschef
Gunvor Olsson, bygglovhandl/nämndsekr
Per Olsson, miljöenheteschef, §§ 26-35
Berit Palmén, miljöinspektör, §§ 26-35
Jenny Andersson, miljöinspektör, §§ 26-48
Anders Fransson, byråinspektör, §§ 48
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 38-42 och 49-57
Ylwa Larsson, samordnare för plan-
verksamheten, § 45

Jan Ivarson (M) för Richard Åkerman (M)

Icke tjänstgörande ersättare:

Filip Nordqvist (FP) t o m kl.13.00 § 51
Göran Emanuelsson (S)
Lena M Hermansson (S)

Paragrafer: 26 - 57

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

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

Justerare:
………………………………………………..
Leif Ahl
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 26

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:

Nedanstående ärenden strykes ur dagens dagordning

2.3 Ny plan- och bygglovtaxa 2011

2.6 Inbjudan kurs ”Nya PBL – på rätt sätt”

5.1 Detaljplan för Östra Stockevik, Grönskult 2:146 m.fl. Skaftö

6.2 Föreläggande om borttagande av musselodlingar inom strandskyddat område
i Saltö fjord

8.6 Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten
Dalskogen X:X samt beslut om uttag av byggnadsavgift och tilläggsavgift.

________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 27

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN JANUARI 2011

Sammanställning januari 2011 av inkomna bygglovansökningar och utgående beslut samt
sammanställning av ”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut.

Sammanställning miljöärenden och miljötillsyn för januari 2011.

Bilaga: Sammanställning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 28

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BOKSLUT FÖR ÅR 2010

Diarienummer: MBN 11-13-042

Föreligger miljö- och byggnadsnämndens bokslut för 2010.
Det ekonomiska utfallet visar ett överskott på 213 tkr.

Bilaga: Årsrapport för 2010

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner föreliggande redovisning för 2010 och överlämnar den till
ekonomienheten.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 29

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS REPRESENTANTER TILL
FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅDET

Folkhälsopolitiska rådets uppdrag är att utveckla det lokala folkhälsoarbetet genom att bedriva
en aktiv folkhälsopolitik. Rådet skall driva på Lysekils kommuns utveckling mot det nationella
folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen.

Miljö- och byggnadsnämnden har att utse representanter till folkhälsopolitiska rådet.
________

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar att att nämnden skall utse Yngve Larsson som ledamot och Torbjörn
Stensson (S) och Bo Götheson (S) som ersättare.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden utser Yngve Larsson (FP) som ledamot och Torbjörn Stensson (S) och Bo Göthesson
(S) som ersättare, att under innevarande mandatperiod representera miljö- och
byggnadsnämnden i folkhälsopolitiska rådet.
________

Beslutet skickas till:
Folkhälsopolitiska rådet
Yngve Larsson
Torbjörn Stensson
Bo Göthesson
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 30

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS REPRESENTANT I KOMMUNALA
HANDIKAPPRÅDET

Kommunens handikappråd är en instans för samråd och ömsesidig information mellan
kommunen och kommunens olika förvaltningar och företrädare för handikapporganisationen i
Lysekils kommun.

Nämnden skall utse en ledamot och en ersättare att representera miljö- och byggnadsnämnden i
kommunala Handikapprådet.
________

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar att att nämnden skall utse Jerry Jacobsson (S) som ledamot och
Philip Nordqvist (FP) som ersättare.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden utser Jerry Jacobsson (S) som ledamot och Philip Nordqvist (FP) som ersättare, att
under innevarande mandatperiod representera miljö- och byggnadsnämnden i kommunala
handikapprådet.
________

Beslutet skickas till:
Kommunala Handikapprådet
Jerry Jacobsson
Philip Nordqvist
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 31

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Januari 2011
- 5 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 5 beslut rörande renhållning
- 10 beslut om livsmedel
- 8 beslut rörande bergvärmepumpar
- 1 övrigt beslut
- 1 avvisningsbeslut

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 32

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Januari 2011
- 26 beviljade bygglov
- 19 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 33

REMISS FRÅN KOMMUNSTYRELSEN –
LÄNSSTYRELSENS SLUTRAPPORT GÄLLANDE KUSTBEBYGGELSE-
PROJEKTET I NORRA BOHUSLÄN

Diarienummer: MBN 11-24-229

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under 2010 genomfört ett inventeringsprojekt i några
äldre kustsamhällen i fyra nordbohuslänska kommuner, under namnet Kustbebyggelse-
projektet. Slutrapporten från detta projekt har skickats på remiss till berörda parter.

Kommunstyrelsen har översänt materialet till samhällsbyggnadsförvaltningen för utformning
av remissvar till länsstyrelsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2011

Förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelsen som sin egen, och
översänder den som remissvar till kommunstyrelsen.
________

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 antar förvaltningens tjänsteskrivelsen som sin egen, och översänder den som
remissvar till kommunstyrelsen.
________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 34

REMISS FRÅN KOMMUNSTYRELSEN –
FÖRSLAG TILL GEMENSAMT REMISSVAR PÅ FÖRSLAG TILL
SAMVERKANSPLAN FÖR VÄRDEFULLA KUST- OCH HAVSOMRÅDEN –
PILOTPROJEKT NORRA BOHUSLÄN

Diarienummer: MBN 11-9-409

Ärendebeskrivning
Kommunerna i norra Bohuslän har fått möjligheten att yttra sig över den remissupplaga till
Samverkansplan för värdefulla kust- och havsmiljöer, som kommunerna inom ramen för
projektet ”integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling” varit delaktiga i.
Remissvaren har samordnats och utformats gemensamt mellan de fem kommunerna.
Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden är ett riksomfattande pilotprojekt som
startades på initiativ av Naturvårdsverket och har pågått sedan 2008. Samverkansplan för norra
Bohuslän har utvecklats tillsammans med projektet ”Integrerad kustzonsplanering och
landsbygdsutveckling” och utgör en integrerad del av projektet. Samverkansplanen skall vara
ett underlag i den kommunala översiktsplaneringen för hav och skärgård. Till samverkans-
planen har det även tagits fram ett förslag till strategi med mål och åtgärder för att uppnå ett
hållbart nyttjande av hav och skärgård.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen, och översänder den som
remissvar till kommunstyrelsen.
________

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 antar tjänsteskrivelsen som sin egen, och översänder den som remissvar till
kommunstyrelsen.
________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 35

INFORMATION OM KOMMUNENS ÅTERRAPPORTERING TILL
VATTENMYNDIGHETEN FÖR GENOMFÖRANDET AV
ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT 2009 - 2015

Diarienummer: 10/1760

Ärendebeskrivning
Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet ska senast den 28
februari varje år rapportera till vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under
föregående kalenderår. Denna rapportering ska påbörjas år 2011.

Förutom att vattenmyndigheterna behöver få en bild av det fortlöpande åtgärdsarbetet för
vattenmiljön, behöver man också få fram ett underlag till den interrimsrapport som ska lämnas
till kommissionen 2012 med en beskrivning av hur långt genomförandet har framskridit för att
uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. I andra hand ska det rapporterade underlaget också
fungera som underlag för åtgärdsprogrammet 2015.

Miljöenheten har återrapporterat till vattenmyndigheten.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________

Beslutet skickas till:
Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 36

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

Diarienummer: 10/1418 Länsstyrelsens diarienummer: 535-16044-2010

Ärendebeskrivning
NN, genom NN, har nu återkommit till Länsstyrelsen med en ny anmälan om vattenverksamhet
gällande muddring. Eftersom miljö- och byggnadsnämnden inte vill godta årliga muddringar så
vill föreningen nu göra en stor muddring.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden inte ser återkommande muddringar som en hållbar och långsiktig lösning på
problemet med uppgrumling kring NNs brygga på fastigheten Sivik X:X. Föreningen bör
överväga att flytta bryggan till djupare vatten för att permanent lösa problemet. För att ge
föreningen en frist att permanent kunna lösa problemet tillstyrker nämnden en
engångsmuddring.

att nämnden inte tar ställning till hanteringen av muddermassorna då detta inte finns med i
remissen från länsstyrelsen.
________

Yrkanden
Andreas Nyström (MP), Jerry Jacobsson (S), Torbjörn Stensson (S), Bo Göthesson (S) och
Leif Ahl (K) yrkar att nämnden som remissvar ska avstyrka begäran om muddring då de anser
att återkommande muddringar inte är en hållbar och långsiktig lösning på problemet.

Jan Ivarson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Nyström m.fl. yrkande mot Ivarsons yrkande.

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 36

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden ser inte muddring som en hållbar och långsiktig lösning
på problemet med uppgrumling kring NNs brygga på fastigheten Sivik X:X. Nämnden
bedömer att en muddring ger betydande påverkan på det marina livet i ett större område
kring bryggan och anser det inte vara motiverat att tillåta någon muddring på platsen.

2 Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker Länsstyrelsens anmälningsärende om
vattenverksamhet rörande muddring.

Reservation
Mot beslutet lämnar Jan Ivarson (M) blank reservation.
________

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 37

YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE ANLÄGGANDE AV
FLYTBRYGGOR VID SLÄVIK, FASTIGHETEN ED X:X, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: 10/1403 Länsstyrelsens diarienummer: 535-16044-2010

Ärendebeskrivning
Till länsstyrelsen har en anmälan lämnats in om vattenverksamhet enligt miljöbalken 11
kapitlet samt en ansökan om strandskyddsdispens. Ärendet gäller anläggande av flytbryggor
på fastigheten Ed X:X vid Slävik, Härnäset. Förslaget innebär 3 st. nya flytbryggor på vardera
30 x 3 m och med 60 st. båtplatser. Samtidigt anges att de 40 st. båtplatser som för närvarande
finns i Slävik tillsammans med 8 st. båtplatser på Koholmen (Stenhuggareplan) inom
fastigheten Ed X:X kommer att försvinna.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 februari 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden saknar underlag för en självständig bedömning av eventuella effekter på
havsmiljön. Nämnden förutsätter att en sådan bedömning görs av länsstyrelsen.

att nämnden i övrigt inte har någon erinran mot förslaget med 3 st. nya flytbryggor då det till
stor del är samma vattenområde som kommer att utnyttjas som redan idag är ianspråktaget för
småbåtshamnen. Länsstyrelsen bör villkora att samtliga övriga småbåtsbryggor på fastigheten
Ed X:X samtidigt tas bort så att all hamnverksamhet på fastigheten samlas på samma ställe.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Yngve Larsson (FP), Leif Ahl (K) och Jerry Jacobsson (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.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 37

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden saknar underlag för en självständig bedömning av
eventuella effekter på havsmiljön. Nämnden förutsätter att en sådan bedömning görs av
länsstyrelsen.

2 Nämnden har i övrigt inte någon erinran mot förslaget med 3 st. nya flytbryggor då det
till stor del är samma vattenområde som kommer att utnyttjas som redan idag är
ianspråktaget för småbåtshamnen. Länsstyrelsen bör villkora att samtliga övriga
småbåtsbryggor på fastigheten Ed X:X samtidigt tas bort så att all hamnverksamhet på
fastigheten samlas på samma ställe.

3 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den till
länsstyrelsens om remissvar.

________

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 38

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
UPPHÄVER ÖVERKLAGAT BESLUT OM BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN
LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 10/0844
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Klagande: NN, XX

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 25 januari 2011 att bifalla överklagande från NN över miljö-
och byggnadsnämndens beslut den 4 november 2010 § 237, om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Lönndal X:X.
Länsstyrelsen upphäver det beviljade bygglovet och återförvisar ärendet till nämnden för ny
handläggning.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 39

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN
KRONBERGET X:X

Diarienummer: 10/1547
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN

NN båda Kronberget X:X/X:X/X:X

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 7 februari 2011 att avslå överklagandena från NN och NN
över miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 december 2010 § 295, att bevilja bygglov för
ändrad användning av skolbyggnad till bostäder, med tillbyggnader och fasadändringar, samt
anläggande av parkeringsplatser på fastigheten Kronberget X:X.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 40

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ BYGGLOVS-ANSÖKAN
FÖR TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 09/0677
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN

Ärendebekrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 2 februari 2011 att avslå överklagandet från NN, över miljö-
och byggnadsnämndens beslut den 11 juni 2009, §139 att avslå ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus med taklätta samt uppförande av balkong på fastigheten Skaftö-
Backa X:X.

Länsstyrelsens beslut har överklagats av sökanden till förvaltningsrätten.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 41

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVVISAR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD
PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 09/0802
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN, XX

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 2 februari 2011, att avvisa överklagandet från NN, över
miljö- och byggnadsnämndens beslut den 24 november 2009, att bevilja bygglov för
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 42

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA
MILJÖ- OCH BYGGNADS-NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV PÅ
FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 08/569
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Klagande till förvaltningsrätten: NN och NN
Klagande till länsstyrelsen: NN genom god man NN

NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2008 § 158 att bevilja bygglov i efterhand
för uppförande av mur och altan samt att efterge byggnadsavgiften.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ägaren till grannfastigheten Fossa X:X genom
ombudet NN.
Länsstyrelsens beslutade den 23 mars 2010 att avvisa överklagandet i den del det avser
eftergiven byggnadsavgift och att upphäva det överklagade bygglovet.
Sökanden NN och NN överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten som i dom den 7
februari 2011 avslår överklagandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förvaltningsrättens dom antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 43

YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSEN ÖVER KOMPLETTERING AV
ÖVERKLAGAN GÄLLANDE FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN
FRÅN FASTIGHETEN NORRKILA X:X

Diarienummer: 07/647 Länsstyrelsens diarienummer: 505-558-2011
Fastighetsadress: XX
Fastighetsägare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har mottagit en komplettering av överklagandet av miljö- och byggnads-
nämndens beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Norrkila X:X, beslut
§ 276 den 13 december 2010. Länsstyrelsen har nu lämnat miljö- och byggnadsnämnden
tillfälle att yttra sig över aktuella handlingar.

Förvaltningens förslag till yttrande
att nämnden kommenterar endast det som inte redan framgår i nämndens beslut
att nämnden lämnar följande yttrande över komplettering av överklagan:
Befintlig avloppsanläggning på fastigheten Norrkila X:X saknar tillstånd från nuvarande
Lysekils kommun (efter 1970). Vad som finns är ett godkännande av en anmälan av dåvarande
hälsovårdsnämnden 1982 (bifogas) gällande anslutning av spillvatten från badkar på
fastigheten Norrkila X:X till det då befintliga avloppet bestående av en trekammarbrunn utan
efterföljande rening gemensam med fastigheten Norrkila X:X (då X:X). Genom införandet av
miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att
till vattenområde (t.ex. dike) släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte har genomgått
längre gående rening än slamavskiljning.

att nämnden vidhåller sitt beslut och anser att överklagan ska avslås.
________

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.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 43

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden kommenterar endast det som inte redan framgår i nämndens
beslut.
Nämnden lämnar följande yttrande över komplettering av överklagan:
Befintlig avloppsanläggning på fastigheten Norrkila X:X saknar tillstånd från nuvarande
Lysekils kommun (efter 1970). Vad som finns är ett godkännande av en anmälan av dåvarande
hälsovårdsnämnden 1982 (bifogas) gällande anslutning av spillvatten från badkar på
fastigheten Norrkila X:X till det då befintliga avloppet bestående av en trekammarbrunn utan
efterföljande rening gemensam med fastigheten Norrkila X:X (då X:X). Genom införandet av
miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att
till vattenområde (t.ex. dike) släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte har genomgått
längre gående rening än slamavskiljning.

Nämnden vidhåller sitt beslut och anser att överklagan ska avslås.
________

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 44

DELEGATION FÖR YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSEN I ÄRENDEN GÄLLANDE
ÖVERKLAGAN AV FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN
FASTIGHETER I HÄGGVALL - NORRKILAOMRÅDET

Ärendebeskrivning
Ett flertal av miljö- och byggnadsnämndens beslut i december 2010 gällande förbud mot
utsläpp av avloppsvatten från fastigheter i Häggvall-Norrkilaområdet har överklagats till
länsstyrelsen. När berörda fastighetsägare har kompletterat sin överklagan till länsstyrelsen
kommer dessa skickas till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. För att kunna hantera
dessa rationellt önskar miljöenheten få delegation på att lämna yttrande till länsstyrelsen. Om
miljöenheten bedömer att omständigheterna i det enskilda ärendet så kräver kommer det att tas
upp i miljö- och byggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden delegerar till miljöenheten (miljöenhetschefen) att lämna yttrande till länsstyrelsen
i ärenden gällande överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut om förbud mot utsläpp
av avloppsvatten från fastigheter i Norrkila-Häggvallområdet.
________

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 delegerar till miljöenhetschefen att lämna yttrande till länsstyrelsen i ärenden
gällande överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från fastigheter i Norrkila-Häggvallområdet.
________

Beslutet skickas till:
Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 45

DETALJPLAN FÖR NORRA HAMNSTRANDEN, GAMLESTAN X:X M.FL.
LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: MBN 10/43/214

Ärendebeskrivning
Ett program till detaljplan för utbyggnad av bostäder, verksamheter m.m. inom Norra
Hamnstranden har varit utskickat för samråd under april - maj 2010. Detaljplanen skickade till
statliga myndigheter och verk, kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. Ett
samrådsmöte hölls på Oscars den 20 maj 2010. Synpunkterna som inkommit under samrådet
finns sammanställda och kommenterade i en samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och uppdra åt planenheten att fortsätta
planprocessen med den inriktning som anges i samrådsredogörelsen.
________

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

Tilläggsyrkande
Leif Ahl (K) yrkar att mängden hus och husens totalhöjd ska studeras närmare i det fortsatta
planarbetet, samt att det skapas siktlinjer mot havet.

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

Proposition på tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Ahls tilläggsyrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och uppdra åt planenheten att fortsätta
planprocessen med den inriktning som anges i samrådsredogörelsen samt med tillägg enligt
tilläggsyttrandet.
________

Beslutet skickas till:
Planenheten
Diariet
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 46

FÖRELÄGGANDE OM BORTTAGANDE AV BYGGNAD OCH ANORDNINGAR PÅ
STRANDSKYDDAD MARK PÅ FASTIGHETEN KYRKEBY X:X

Diarienummer: 2011/0004

Ärendebeskrivning
Den pir som ligger utanför fastigheten Kyrkeby X:X är belägen på mark tillhörande fastigheten
Kyrkeby X:X som ägs av Lysekils kommun. Piren arrenderas ut till NN av kommunen. På
denna pir har ett lusthus/förråd uppförts.

Miljödomstolen fastslog i sin dom den 2 november 2010 att särskilda skäl för
strandskyddsdispens inte föreligger för den aktuella byggnaden och avslog ett överklagande av
länsstyrelsens beslut att upphäva den tidigare lämnade strandskyddsdispensen. Detta beslut
överklagades till Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt). I protokoll från Miljööverdomstolen den
21 december 2010 meddelas att överklagandet har återkallats av NN och att miljödomstolens
dom därmed står fast. Strandskyddsdispens saknas således för det aktuella lusthuset/förrådet.

Miljö- och byggnadsnämnden har fått frågan som ett tillsynsärende.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 februari 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beslutar att förelägga NN, XX, vid ett löpande vite per vecka av 5000 kr, att
avlägsna lusthuset/förrådet samt att ta bort texten ”Privat” där det förekommer på den
arrenderade piren tillhörande fastigheten Kyrkeby X:X (ägare Lysekils kommun) som ligger
utanför fastigheten Kyrkeby X:X.

att åtgärderna ska vara vidtagna senast 3 månader efter att beslutet delgivits NN. Det löpande
vitet ska gälla från och med den vecka som infaller efter 3-månadersperiodens utgång.

att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

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

att beslutet kommer att delges Lysekils kommuns utvecklingsenhet som ansvarar för att
arrendeavtal med kommunen efterlevs.
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 46

Yrkande
Ordföranden Yngve Larsson (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

1 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga NN, XX, vid ett löpande vite per
vecka av 5000 kr, att avlägsna lusthuset/förrådet samt att ta bort texten ”Privat” där det
förekommer på den arrenderade piren tillhörande fastigheten Kyrkeby X:X (ägare
Lysekils kommun) som ligger utanför fastigheten Kyrkeby X:X.

2 Åtgärderna ska vara vidtagna senast 3 månader efter att beslutet delgivits NN. Det
löpande vitet ska gälla från och med den vecka som infaller efter 3-månaders-periodens
utgång.

3 Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

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

5 Beslutet kommer att delges Lysekils kommuns utvecklingsenhet som ansvarar för att
arrendeavtal med kommunen efterlevs.

6 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________

Beslutet skickas till:
NN, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Inskrivningsmyndigheten
Utvecklingsenheten
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 47

BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD TIDSFRIST GÄLLANDE FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV
AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X

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

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2010 om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X, se bilaga 1. Fastighetsägaren NN överklagade
inte nämndens beslut men har nu, den 21 januari 2011, inkommit med en skrivelse där hon
begär uppskov med att åtgärda avloppet till den 1 juli 2014, på grund av sin nuvarande
livssituation, främst ekonomiska skäl, se bilaga 2. Beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X träder i kraft den 1 juli 2012 då vite ska dömas ut
om fastigheten används och avloppsvatten fortfarande släpps ut. Miljö- och byggnadsnämnden
har nu att ta ställning till denna begäran.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå begäran från NN, XX, om förlängd tidsfrist
för åtgärd av avloppsanläggning på fastigheten Häggvall X:X då nämnden anser att det saknas
skäl för att bifalla denna begäran.
________

Yrkande
Ordföranden Yngve Larsson (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 beslutar att avslå begäran från NN, XX, om förlängd tidsfrist för åtgärd av
avloppsanläggning på fastigheten Häggvall X:X, då nämnden anser att det saknas skäl för att
bifalla denna begäran.
________

Beslutet skickas till:
Sökanden NN, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 48

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD
(SJÖBODAR) PÅ FASTIGHETEN BRO-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 11/35
Fastighetsägare: NN
Sökanden: NN, c/o NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
NN, c/o NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 17 januari 2011 ansökt
om strandskyddsdispens för nybyggnad av två förrådslängor (sjöbodar) på fastigheten Bro-
Fiskebäck X:X. De planerade byggnaderna ska placeras i Båtevik i anslutning till befintlig
brygganläggning. Byggnaderna ska utgöra två längor med 20 förråd i respektive länga (5 x 15
m) med en total yta på 150 m2 och med separat ingång till respektive förråd. Varje förråd har
en yta på ca 3,5 m2. Byggnaderna ska ägas av föreningen och förråden lånas ut till
medlemmarna i föreningen.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 februari 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av två förrådsbyggnader på fastigheten Bro-
Fiskebäck X:X, vid Åbyfjorden i Lysekils kommun.

att endast den yta som upptas av förrådsbyggnaderna får tas i anspråk för ändamålet.

Villkor
att byggnadernas storlek, utformning och placering ska följa handlingarna i ansökan.
att befintliga förrådsbyggnader i området ska rivas.
________

Yrkande
Ordföranden Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden antar förvaltningesn 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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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 48

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av två
förrådsbyggnader på fastigheten Bro-Fiskebäck X:X, vid Åbyfjorden i Lysekils
kommun.

2 Endast den yta som upptas av förrådsbyggnaderna får tas i anspråk för ändamålet.

Villkor
1 Byggnadernas storlek, utformning och placering ska följa handlingarna i ansökan.

2 Befintliga förrådsbyggnader i området ska rivas.

Reservation
Mot beslutet lämnar Andreas Nyström (MP) blank reservation.
________

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.

Övriga upplysningar
För att få utföra åtgärden krävs även bygglov från miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutet skickas till:
Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 49

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE PÅ FASTIGHETEN
HOLMA X:X

Diarienummer: 2010/1537
Ankomstdatum: 2010-10-26
Fastighetsadress:
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovsansökan för nybyggnad av garage.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 6 april 1970.

Byggnadsåtgärden innebär avvikelser mot gällande detaljplan. Byggnationen strider mot
gällande detaljplan då maximalt tillåten byggnadsarea överskrides med 70 kvadratmeter, det
vill säga ungefär 350 %. Vidare saknas huvudbyggnad på fastigheten.

Berörda grannar på fastigheterna Holma X:X och X:X har lämnats tillfälle att yttra sig över
byggnationen.

Från ägaren till fastigheten Holma X:X har synpunkter inkommit på bland annat skymd utsikt
mot havet.
Från övriga grannar har inga synpunkter inkommit.
Sökande är underättad om planavvikelserna samt grannes synpunkter och har begärt att få ett
beslut i nämnden.

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

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 yrkandet.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 49

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslår ansökan för nybyggnad av garage med stöd av 8 kap. 11 § plan- och
bygglagen (åtgärd som strider mot detaljplanen)
________

Beslutet skickas till:
Sökanden NN, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Berörda grannar Holma X:X och X:X, För kännedom
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 50

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN
LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 2010/1696
Ankomstdatum: 2010-12-01
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovsansökan för tillbyggnad av fritidshus med glasveranda och tillhörande
balkong, ny entré samt altan.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.
Glasverandans hörn tangerar tomtgränsen.
Den föreslagna tillbyggnaden bedöms utgöra ett värdefullt tillskott till byggnadens arkitektur
och följer väl detaljplanens krav på varsamhet

Berörda grannar på fastigheten Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnats tillfälle att
inkomma med synpunkter. Från ägarna till Lönndal X:X och X:X har synpunkter på närhet till
tomgräns samt insyn inkommit. Ägarna till Lönndal X:X, X:X och X:X har lämnat sitt
medgivande.
Byggnationen bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för berörda grannar.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus med
glasveranda, entré samt altan.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) och 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.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 50

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.

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar på Lönndal X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Lönndal X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 51

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

Diarienummer: 2010/1716
Ankomstdatum: 2010-12-02
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

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

Tillbyggnaden mot väster har en byggnadsarea på 15 m2 och är i två våningar med ett sadeltak
vinkelrätt mot den ursprungliga taknocken, och den placeras på ett avstånd av 3 meter från
tomtgränsen. Material, fönster och utformning är anpassade till den befintliga byggnaden.
Byggnaden har en mindre utbyggnad åt öster som sedan gammalt varit i en våning och senare
byggts på med en våning. Den nya tillbyggnaden ansluter i stil till den tidigare utbyggnaden.

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

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

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 51

Berörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Lönndal X:X har lämnat yttrande med innebörden att de anser att tillbyggnaden
innebär en olägenhet för deras del genom förlust av solsken på tomten och in i huset. Från
Lönndal X:X har inkommit medgivande till åtgärderna, och i övrigt har inga yttranden
inkommit.

Sökanden har underrättats om yttrandet, och har besvarat det bl.a. med att en planenlig
tillbyggnad inte går att utföra på annat ställe, samt att de inte anser att grannen får betydande
förlust av solljus. Sökanden har också begärt miljö- och byggnadsnämndens beslut i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnaden.
Beslutet kan motiveras med att tillbyggnaden följer planbestämmelserna samt detaljplanens
och lagstiftningens krav på varsamhet gentemot kulturmiljön, och att den inte kan anses vara
en betydande olägenhet för grannarna.
________

Yrkande
Bo Göthesson (S) 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 tillbyggnaden följer planbestämmelserna samt detaljplanens och
lagstiftningens krav på varsamhet gentemot kulturmiljön, och att den inte kan anses vara en
betydande olägenhet för grannarna.
________

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
Berörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto

Lönndal X:X, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 52

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

Diarienummer: 11/0094
Ankomstdatum: 2011-01-31
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

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

Tillbyggnaden har en byggnadsarea på 15 m2 och är i två våningar med ett sadeltak vinkelrätt
mot den ursprungliga taknocken, och den placeras på ett avstånd av 3 meter från tomtgränsen.
Fönstren i befintlig och tillbyggd del ska utföras med korsspröjs för att bättre avspegla
byggnadens ursprung i den kulturhistoriska miljön.
Balkong samt tak över altan på nordvästra gavels rivs, och balkongdörrar görs till s.k. franska
fönster.

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

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

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 52

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 4 november 2010 § 237 bygglov för samma
tillbyggnad som nu åter är aktuell. Beslutet överklagades av ägaren till grannfastigheten
Lönndal X:X, och länsstyrelsen upphävde den 25 januari 2011 bygglovet.
Länsstyrelsen motiverade beslutet med att en år 1989 tillbyggd och lågt över marken placerad
altan utan egen byggnadsvolym, på grund av tak och balkong ovanför ska räknas som
byggnadsvolym och därmed byggnadsarea, trots plan- och bygglagens uttryckliga
bestämmelser att upp till 15 m2 tak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer får byggas
utan bygglov.
Det har fastslagits att den tillbyggnad för wc som gjorts vid byggnadens entré har tillkommit
före 1974, d.v.s. långt före gällande detaljplans tillkomst. Denna förändring av byggnadsarean
har således inte skett under nu gällande detaljplan.

Sökanden har nu inkommit med en ny ansökan för samma tillbyggnad, samt inkluderande en
rivning av tak och balkong över altan. Någon annan tillkommande byggnadsarea sedan
detaljplanens antagande än den som nu ansöks om, finns därmed inte från någon tolknings-
grund.

Berörda grannar Lönndal X:X och X:X har givits tillfälle att lämna synpunkter på ansökan.
Lönndal X:X har inkommit med yttrande med innebörden att man anser att tillbyggnaden inte
är planenlig, samt att den utgör en väsentlig olägenhet för den egna fastigheten.
Planstridigheten skulle enligt yttrandet bero på att en tidigare tillbyggnad från år 1989 ska
räknas som byggnadsarea

Sökanden har kommenterat det inkomna yttrandet med att länsstyrelsen redan prövat
byggnadsarean för den föreslagna tillbyggnaden och då inte funnit anledning att anmärka, och
att de anmärkningar på altantaket som länsstyrelsen haft nu efterlevs, samt begärt att nämnden
fattar beslut i ärendet.

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

Yrkande
Ordföranden Yngve Larsson (FP) 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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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 52

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov och Rivningslov beviljas enligt ansökan.

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

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

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar Lönndal X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto

och Lönndal X:X, Överklagningshänvisning, Rek + Mb
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 53

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

Diarienummer: 11/0026
Ankomstdatum: 2011-01-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om rivningslov för rivning av två enbilsgarage och bygglovsansökan för
nybyggnad av ett enbilsgarage.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 9 september
1932.
Gällande detaljplan tillåter en uthusbyggnad på maximalt 30 m2, med en byggnadshöjd på
maximalt 2,7 meter samt en maximal taknockhöjd på 4,0 meter.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 4 november 2010 § 231en bygglovsansökan för
nybyggnad av ett 62 m2 stort tvåbilsgarage.
Sökanden har nu inkommit med en ny reviderad bygglovsansökan. Den föreslagna
nybyggnaden har en byggnadsarea av 35 m2.
Byggnadsåtgärden strider mot gällande detaljplan genom att byggnadsarea är 5 m2 större än
tillåten yta. Vidare överskrids maximalt tillåten byggnadshöjd med 0,1 m och maximalt tillåten
nockhöjd med 0,3 m
Byggnaden är i inlämnat förslag placerad i tomgräns samt delvis placerad på mark som är
undantagen från bebyggelse, s.k. ”prickad mark”.

Berörda grannar på fastigheterna Kyrkvik X:X samt Gamlestan X:X, X:X, X:X, X:X och X:X
har givits tillfälle att yttra sig.
Kyrkvik X:X samt Gamlestan X:X, X:X, X:X och X:X har lämnat medgivande till förslaget.
Några synpunkter från Gamlestan X:X har inte inkommit.

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

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 53

Yrkande
Hans Nordlund (M) 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 yrkandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Rivningslov beviljas för två befintliga garage.

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

________

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

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar på fastigheterna Kyrkvik X:X samt Gamlestan X:X, X:X, X:X,

X:X och X:X, För kännedom
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 54

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR FRISTÅENDE SKYLTAR PÅ PARKERINGSPLATS
VID BUTIKSBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X

Diarienummer: 2010 / 0170
Ankomstdatum: 2011-02-15
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för fristående skyltar på parkeringsplats vid butiks-
byggnad på fastigheten Mariedal X:X.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 4 mars 2010.

De fem skyltställningarna består vardera av tre stolpar på cirka 3,5 meters avstånd (totalbredd
7 meter)och en höjd på 3 meter. Mellan dessa sitter två skyltytor på cirka 3,25 x 1,65 meter
med överkant i stolparnas överkant. Skyltbudskapet utgörs av reklam för varor i butiken, och
byts regelbundet.

Den yta som skyltarna avses bli placerade på är i detaljplanen markerad med ”parkering ska
finnas”. Inget specifikt nämns om skyltar, vilket innebär att de inte strider mot detaljplanen
men också att de inte har stöd av planen.
Skyltar är bygglovpliktiga inom detaljplanelagt område enligt plan- och bygglagen 8 kap. 3 §.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid tidigare diskussioner med representanter för ICA på
Landsvägsgatan i Lysekil förmått dem att avstå från uppförande av liknande skyltar. Samma
princip bör gälla för alla butiksetableringar i Lysekil.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för fristående skyltar på
fastigheten Mariedal X:X, med hänvisning till 3 kap. 1-2 §§ plan- och bygglagen.
Beslutet kan motiveras med att skyltarna inte är estetiskt tilltalande och att de försämrar
helhetsverkan av området, samt att de kan utgöra en trafikfara genom att dra till sig
uppmärksamheten från trafikanter i eller på väg till rondellen vid väg 162/Landsvägsgatan.
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 54

Yrkande
Anneli Strand (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 för fristående skyltar på fastigheten Mariedal X:X, med
hänvisning till 3 kap. 1-2 §§ plan- och bygglagen.
Beslutet kan motiveras med att skyltarna inte är estetiskt tilltalande och att de försämrar
helhetsverkan av området, samt att de kan utgöra en trafikfara genom att dra till sig
uppmärksamheten från trafikanter i eller på väg till rondellen vid väg 162/Landsvägsgatan.
________

Beslutet skickas till:
Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek + Mb
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 55

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR TILLBYGGNAD MED UTERUM
OCH PLANK PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X,
SAMT BESLUT OM UTTAG AV BYGGNADSAVGIFT OCH TILLÄGGSAVGIFT

Diarienummer: 2011 / 0062
Ankomstdatum: 2011-01-21
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad med uterum och plank på
fastigheten Lönndal X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 13 januari 1972.

Sökanden har uppfört ett glasat uterum som tillbyggnad till bostadshuset, samt ett plank i
gränsen mot grannfastigheten Lönndal X:X. För dessa söks nu bygglov i efterhand.

Uterummet, vilket är på 22,8 m2, är planenligt.
Planket, vilket är uppfört i tomtgräns, är placerat i samförstånd med ägaren till grann-
fastigheten. Ägaren till denna fastighet, Lönndal X:X, har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga synpunkter har inkommit.
Planket uppfyller inte kraven på bygglovbefrielse enligt 8 kap. 4 § plan- och bygglagen.

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.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § skall 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 skall
inte tilläggsavgift tas ut.

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

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 55

De överträdelser som i lagtexten benämns som ”ringa” är sådana där det handlar om en
försumbar eller rent administrativ förseelse.
För planket, som inte har någon byggnadsarea, kan talan om tilläggsavgift inte väckas.

Bygglovavgiften är för detta ärende 1.410 kr, vilket skulle ge en byggnadsavgift på 5.640 kr.
Tilläggsavgiften blir (22 - 10) m2 x 500 kr/m2, vilket ger 6.000 kr.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- och
bygglagen (mindre avvikelse från detaljplan – plankets placering).

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar om uttag av byggnadsavgift med fyra gånger
bygglovavgiften, vilket blir 5.640 kr.

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föra talan hos förvaltningsdomstol rörande uttag
av tilläggsavgift för 12 m2 byggnation utförd utan bygglov, vilket blir 6.000 kr.
________

Yrkande
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 yrkandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

2 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften bestäms
till 4x1410 kr (4 x bygglovavgiften).
Avgiften 5640 kr skall betalas till Länsstyrelsen i Västra Götaland inom två månader
efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

3 Nämnden beslutar att hos förvaltningsrätten yrka på uttagande av tilläggsavgift (plan-
och bygglagen 10 kap. 7 § och 8 §).
Nämnden uppdrar åt nämndens ordförande och stadsarkitekten att översända
talanskrivelse till Förvaltningsrätten i Göteborg. Alla faktorer som kan inverka på
förvaltningsrättens beslut skall påtalas.

________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 55

Beslutet skickas till:
NN, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Förvaltningsrätten
Berörd granne Lönndal X:X, för kännedom
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 56

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ,
SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN TÄNUM X:X

Diarienummer: 2010/1166
Ankomstdatum: 2010-08-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

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

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

Från fastigheten har väster om det nu tänkta tomtläget en fastighet för bostadsändamål
avstyckats, efter positivt förhandsbesked av miljö- och byggnadsnämnden den 10 december
2009 § 262.

Miljöenheten har i yttrande meddelat att man kan konstatera att det finns möjligheter att göra
en avloppsanläggning inom eller i anslutning till planerad 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, och utsläpp
från wc skall även bedömas med avseende på påverkan på Natura 2000-området (Gullmarn).
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning skall ha lämnats innan bygglovansökan prövas,
och denna ansökan kommer att skickas till länsstyrelsen för deras yttrande angående Natura
2000.

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

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 56

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 16 september 2010,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att platsen kan vara lämplig för en ny bostadsfastighet, och att inga
uppenbara konkurrerande intressen föreligger. Befintlig grupp av bostadsfastigheter tål att
utvidgas med den föreslagna fastighetsbildningen.
Samrådgruppens mening är att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § plan- och bygglagen bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

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

Yrkande
Ordföranden (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

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
Berörda grannar Biberg X:X och X:X, samt Tänum X:X, X:X, X:X och X:X,

Överklagningshänvisning, Delgivningskvito
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 57

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ,
SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN LYSE X:X

Diarienummer: 09/1226
Ankomstdatum: 2009-10-09
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på, samt delning av,
fastigheten Lyse X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse.
Fastigheten ingår i VA-verksamhetsområde.

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.”

Motivet till ansökan anges som ”avser stycka av en tomt för barnen”.
Ansökan gällde ursprungligen ett fritidshus, men sökanden har efter samrådsgruppens
påpekande ändrat ansökan till att gälla ett hus med helårsstandard.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 22 oktober 2009,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen har tidigare besökt platsen i ett annat ärende.
Samrådsgruppen anser att den aktuella fastigheten, genom sitt läge, kan delas utan att områdets
lämplighet för framtida planering påverkas. Den befintliga husgruppen bör också kunna
kompletteras på detta sätt utan att olägenheter uppstår. Grannehörande skall genomföras.
Dock måste ansökan ändras från att gälla ett hus med fritidshusstandard till att gälla
helårsstandard, p.g.a. bestämmelserna i miljöbalken som hindrar att ny fritidshusbebyggelse
tillkommer för kuststräckan söder om Brofjorden. Sökanden skall underrättas om detta samt
uppmanas att ändra ansökan till hus med helårsstandard.
Samrådsgruppen anser att, under förutsättning att ansökan ändras till att gälla ett hus med
helårsstandard, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § PBL bör
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 57

Den nya byggnaden skall anslutas till kommunalt VA.
Berörda grannar Lyse 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 Lyse X:X och X:X, och i övrigt har inga yttranden
inkommit.

Miljö- och byggnadsnämnden har de senaste åren lämnat positiva förhandsbesked för fem nya
byggnader i området, samtliga med placeringar motsvarande den nu aktuella och vilka bedömts
att inte försvåra en framtida lämplig planläggning.

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

Yrkande
Ordföranden (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

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
Hörda grannar Lyse X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X,

Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Akten


