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§  58  
 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

 

7.5  Delegation för beslut i ärende gällande ansökan om strandskyddsdispens för anläggande 

av vinodling på del av fastigheten Slätten X:X. 

________ 
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§ 59   
 

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN FEBRUARI 2011 

 

 

Sammanställning februari 2011 av inkomna bygglovansökningar och utgående beslut samt 

sammanställning av ”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut. 

 

Sammanställning miljöärenden och miljötillsyn för februari 2011. 

 

Bilaga: Sammanställning 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporten antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 60   
 

NY PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2011 

 

Diarienummer: MBN 11-12-406 

 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har fattat beslut om en ny plan- och bygglag som träder i kraft den 2 maj 2011. 

För kommunerna innebär den nya lagen utökade arbetsuppgifter i samband med 

bygglovsprövning, teknisk handläggning m.m. 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat ett förslag till ny taxa för ärenden enligt 

plan- och bygglagen (PBL). Detta förslag har till viss del anpassats efter förutsättningar i 

Lysekils kommun. 

 

Bilaga:  Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2011 och 

  PBL-taxan daterad den 23 mars 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden godkänner upprättat förslag till ny plan- och bygglovstaxa. 

 

att nämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen 

anta upprättat förslag till ny taxa för prövning enligt plan- och bygglagen, samt  

att justeringsfaktorn N (för bygg och mät) fastställs till 1,2. 

 

att den nya taxan, efter fullmäktiges prövning, träder i kraft den 2 maj 2011 för sådana ärenden 

som ska handläggas enligt den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900), och att den 

hittillsvarande taxan tills vidare gäller för sådana ärenden som ska handläggas enligt den äldre 

plan- och bygglagen (SFS 1987:10). 

________ 

 

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. 

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-07  5 (50) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 60 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden godkänner upprättat förslag till ny plan- och bygglovstaxa. 

 

2 Nämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 12 kap. 10 § plan- och 

bygglagen anta upprättat förslag till ny taxa för prövning enligt plan- och bygglagen, 

samt att justeringsfaktorn N (för bygg och mät) fastställs till 1,2. 

 

3 Nya taxan ska efter kommunfullmäktiges prövning, träda i kraft den 2 maj 2011 för 

sådana ärenden som ska handläggas enligt den nya plan- och bygglagen (SFS 

2010:900), och att den hittillsvarande taxan tills vidare gäller för sådana ärenden som 

ska handläggas enligt den äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10). 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Förvaltningen 

Diariet  
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§ 61   

 

NY DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH 

BYGGTILLSYNSVERKSAMHETEN 

 

Diarienummer: 11-30-002 

 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har fattat beslut om en ny plan- och bygglag som träder i kraft den 2 maj 2011. 

Denna plan- och bygglag innebär en genomgripande förändring av arbetssättet och 

arbetsgången i bygglovs- och byggtillsynsärenden. 

 

För att effektivisera och skynda på beslutsgången, och för att inte belasta Miljö- och 

byggnadsnämnden med rutinärenden, har nämnden möjlighet att med stöd av 6 kap 33 och 

34 §§ kommunallagen (KL) samt 12 kap 6 § plan- och bygglagen (PBL) delegera beslutande-

rätt till tjänstemän på den egna förvaltningen. 

Beslutsdelegation kan ges till förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera till tjänstemän, i 

vilket fall anmälningen av beslut sker via förvaltningschefen. Det är dock förvaltningens 

förslag att beslutsdelegation ges från nämnden direkt till handläggande tjänstemän enligt 

förteckning. 

 

Vilken besluträtt som delegeras ska redovisas i en delegationsordning, med hänvisning till de 

lagar, förordningar och bestämmelser som beslutsrätten gäller. 

 

Bilaga: Förvaltningschefens tjänsteskrivelse den 7 april 2011 och 

 Delegationsordning för bygglovs- och byggtillsynsverksamheten 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden, med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen (KL) samt 12 kap 6 §  

plan- och bygglagen (PBL), beslutar att i de i delegationsordningen redovisade 

ärendena/ärendegrupperna delegera besluträtt till de där angivna delegaterna. 

 

att beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande 

nämndsammanträde. 

 

att den nya delegationsordningen träder i kraft den 2 maj 2011 för sådana ärenden som ska 

handläggas enligt den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900), och att den hittillsvarande 

delegationsordningen tills vidare gäller för sådana ärenden som ska handläggas enligt den äldre 

plan- och bygglagen (SFS 1987:10). 

________ 

 

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. 

 

Forts. 
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Forts. § 61 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen (KL) samt 12 kap 6 §  

plan- och bygglagen (PBL), att i de i delegationsordningen redovisade 

ärendena/ärendegrupperna delegera beslutanderätt till de angivna delegaterna. 

 

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande 

nämndsammanträde. 

 

Nya delegationsordningen träder i kraft den 2 maj 2011 för sådana ärenden som ska handläggas 

enligt den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900), och att den hittillsvarande 

delegationsordningen tills vidare gäller för sådana ärenden som ska handläggas enligt den äldre 

plan- och bygglagen (SFS 1987:10). 

 

________ 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen 

Diariet  
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§ 62   

 

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN 

 

 

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande: 

 

Februari 2011 

- 2 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 

- 1 beslut rörande renhållning 

- 2 beslut rörande bergvärmepumpar 

 

Bilaga: Delegationslistor 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Delegationsbesluten antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 63   

 

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER 

 

 

Bygglovenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande: 

 

Februari 2011 

- 18 beviljade bygglov 

- 16 beslut om kontrollplan 

 

Bilaga: Delegationslistor 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Delegationsbesluten antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 64   

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –  

MEDBORGARFÖRSLAG ATT GENOMFÖRA EN MÄTNING AV 

LUFTPARTIKLAR OCH VÄGBULLER UTMED DROTTNINGGATAN I LYSEKIL 

 

Diarienummer: MBN 11/0001 

 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslaget anges att det under större delen av året dammar ordenligt från gatan och 

under sommarmånaderna är det extremt dammigt. Vägbullret upplevs som högt hela året samt 

intensivt under sommaren. Förslagsställaren vill att det kontrolleras om mätvärden är inom 

fastställda gränser. 

 

Kommunstyrelsen har översänt medborgarförslaget till samhällsbyggnadsförvaltningen för 

yttrande. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut: 

att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och översänder den som 

remissvar till kommunstyrelsen. 

________ 

 

Yrkande     

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

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och översänder den som 

remissvar till kommunstyrelsen. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Diariet  
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§ 65   

 

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM –  

TILLÄGGSAVGIFT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN, TUNTORP X:X 

 

Diarienummer: 10/0487 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: Miljö- och byggnadsnämnden 

Motpart: NN 

 

Ärendebeskrivning 

På fastigheten Tuntorp X:X har utförts byggnadsarbeten, vilket har ändrat användningssättet i 

del av vårdbyggnad till kontorslokaler för extern uthyrning, utan att bygglov sökts. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 maj 2010 att bevilja tidsbegränsat bygglov i fem 

år. Vidare beslutade nämnden en byggnadsavgift skall tas ut och avgiften bestämdes till 28.200 

kr och att hos förvaltningsrätten yrka på uttagande av en tilläggsavgift på 125.000 kr. 

 

Förvaltningsrättens har i dom den 14 mars 2011 ålagt NN att utge tilläggsavgift med 40.000 kr. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningsrättens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 66  

 

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED 

AVSEENDE NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SVEE X:X 

 

Diarienummer: 09/0464 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

 c/o NN 

Klagande: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 november 2009 § 223 att meddela NN positivt 

förhandsbesked avseende nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Svee X:X. 

Berörda grannar överklagade beslutet till länsstyrelsen, som i beslut den 12 maj 2010 avslår 

överklagandena. 

Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till förvaltningsrätten, som i dom den 15 mars 2011 

avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningsrättens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 67  

 

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV PÅ FAST. DONA X:X 

 

Diarienummer: 10/0129 

Fastighetsadress: XX 

Klagande: NN, NN, NN 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutade den 4 mars 2010 § 61 att bevilja 

bygglov för nybyggnad av en gymnasieskola på fastigheten Dona X:X. 

Detaljplanen för området var vid denna tidpunkt fastställd genom Regeringsbeslut, och endast 

rättsprövning av Regeringens handläggning av frågan återstod. 

 

Bygglovbeslutet överklagades av ägarna av den närbelägna fastigheten Dona X:X till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vilken i beslut den 10 juni 2010 avvisar överklagandet i 

den del det inte avser hinder mot bygglov till följd av åtgärdens byggnadshöjd, och avslår 

överklagandena i övrigt. 

 

NN, NN och NN, ägare av fastigheten Dona X:X, överklagade länsstyrelsens beslut till 

Förvaltningsrätten i Göteborg som i dom den 21 mars 2011 avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningsrättens dom antecknas till protokollet. 

_________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 68   
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGOR 

PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X 

 

Diarienummer: 10/1588 

Sökande: NN 

 NN 

Klagande: Länsstyrelsen 

 

Ärendebeskrivning 

Anmäles länsstyrelsens beslut den 15 mars 2011 att upphäva miljö- och byggnadsnämndens 

beslut daterat den 27 januari 2011 § 15 om strandskyddsdispens för breddning av bryggor på 

fastigheten Fossa X:X. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 69   
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS ANMODAN OM YTTRANDE –  

ÄRENDE RÖRANDE LAGLIGHETSPRÖVNING ENLIGT KOMMUNALLAGEN 

 

Diarienummer: 11-33-003 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Torbjörn Stensson (S) i handläggningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Göteborg har i skrivelse daterad den 22 mars 2011 anmodat Miljö- och 

byggnadsnämnden i Lysekils kommun att svara i mål rörande laglighetsprövning av nämndens 

beslut den 3 mars 2011 § 29 att utse representanter till det lokala Folkhälsopolitiska rådet. 

 

Förvaltningsrätten har inför sin behandling av ärendet begärt kompletterande uppgifter av 

miljö- och byggnadsnämnden, samt ett yttrande. 

 

Bilaga: Ordförandens yttrande den 28 mars 2011 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S) yrkar att nämnden skall anta ordförandens yttrande som sitt eget och lämna 

det som svar till förvaltningsrätten. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar ordförandes yttrande som sitt eget och överlämnar det som eget yttrande till 

förvaltningsrätten. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten 

Diariet  
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§ 70 

 

INFORMATION OM ÖVERFLYTTNING AV NÄMNDBESLUT I PLANÄRENDEN 

FRÅN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2011 att från och med 1 mars 2011 ska hanteringen 

av detaljplaner övergå från Miljö- och byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. Förändringen 

innebär bl.a. att Miljö- och byggnadsnämnden i fortsättningen kommer att fungera som 

remissinstans i planärenden. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 71 

 

ÄRENDE GÄLLANDE STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV SJÖBOD 

PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0193 

Ankomstdatum: 2011-02-23 

Sökande:  NN  

Adress:  XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan har inkommit om strandskyddsdispens för nybyggnad av en sjöbod på den 

kommunägda fastigheten Lönndal X:X. Utnyttjandet av sjöboden avses delas mellan sökanden 

NN, Islandsberg X:X, och NN, Islandsberg X:X. Fastigheterna ligger ca 200 respektive 500 m 

från den tilltänkta sjöbodsplaceringen. Byggnadsarean på sjöboden planeras till 9,9 m
2 

respektive 8 m
2
 beroende på placeringsalternativ. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens 

anges i ansökan att marken är ianspråktagen och väl avskild från strandområde samt att ”det 

vore bra att slippa bära grejor upp och ned till båten”. 

 

Ansökan har den 6 april 2011 kompletterats med ytterligare argument för att 

strandskyddsdispens ska medges. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse  den 25 mars 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

18c § punkt 1, 2 och 3 i miljöbalken, ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

nybyggnad av en sjöbod på fastigheten Lönndal X:X. 

Nämnden gör bedömningen att marken inte är ianspråktagen och inte ligger väl avskild från 

området närmast strandlinjen. 

En sjöbod är definitionsmässigt ingen anläggning. Skäl som att anläggningen för sin funktion 

måste ligga vid vattnet kan därmed inte godtas. 

________ 

 

Yrkande 

Bo Göthesson (S) och Andreas Nyström (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

Forts. 
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Forts. § 71 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden avslår, med stöd av 7 kap. 18b § och 18c § punkt 1, 2 och 3 i miljöbalken, ansökan 

om dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av en sjöbod på fastigheten 

Lönndal X:X. 

 

Nämnden gör bedömningen att marken inte är ianspråktagen och inte ligger väl avskild från 

området närmast strandlinjen. 

En sjöbod är definitionsmässigt ingen anläggning. Skäl som att anläggningen för sin funktion 

måste ligga vid vattnet kan därmed inte godtas. 

________ 

 

Upplysningar 

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 NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

Fastighetsägaren 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten 
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§ 72 

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV 

ENBOSTADSHUS OCH KOMPLEMENTBYGGNAD (ERSÄTTNINGSBYGGNADER) 

PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X 

 

Diarienummer: 11/0266 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) 8 mars 2011 ansökt om 

strandskyddsdispens för att ersätta befintligt bostadshus samt komplementbyggnad med nya 

byggnader med motsvarande storlek och funktion på fastigheten Lyse-Berga X:X. De nya 

byggnaderna ska placeras på fastigheten där de befintliga står idag och kommer att utökas 

något till ytan så som detaljplanen medgiver. Ytterligare en byggnad, ett förråd ska uppföras 

men det kommer att placeras längre från stranden än huvudbyggnaden och kräver därför inte 

strandskyddsdispens. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 

miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus samt 

komplementbyggnad som ersättning för befintliga byggnader på fastigheten Lyse-Berga X:X, 

vid Saltö fjord i Lysekils kommun. 

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

 

Villkor 

Byggnaderna ska placeras och i övrigt följa underlaget i ansökan. 

________ 

 

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. 

 

 

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 enbostadshus samt 

komplementbyggnad som ersättning för befintliga byggnader på fastigheten Lyse-Berga 

3:5, vid Saltö fjord i Lysekils kommun. 

 

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

 

Villkor 

Byggnaderna ska placeras och i övrigt följa underlaget i ansökan. 

  

________ 

 

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 

Akten  
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§ 73 

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD 

(SJÖBOD) PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 11/0078 

Fastighetsägare: Lysekils kommun 

Sökanden: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande NN och NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 25 januari 

2011 ansökt om strandskyddsdispens för ett förråd på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. Det 

planerade förrådet är en ersättningsbyggnad för en tidigare sjöbod som revs våren 2009 och ska 

placeras på fastigheten mellan två befintliga sjöbodar och på samma plats som den tidigare 

boden stod. Sökanden har på uppmaning kompletterat ansökan med en beskrivning av bodens 

placering och varför den revs. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 

miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för förråd (sjöbod) på fastigheten Lyse-

Fiskebäck X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun. 

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

 

Villkor 

Byggnaden ska placeras och utformas i enlighet med handlingarna i bygglovansökan och med 

minsta möjliga ingrepp i naturmiljön. 

________ 

 

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. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 73 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

strandskyddsbestämmelserna för förråd (sjöbod) på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X, vid 

Gullmarn i Lysekils kommun. 

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

 

Villkor 

Byggnaden ska placeras och utformas i enlighet med handlingarna i bygglovansökan och med 

minsta möjliga ingrepp i naturmiljön. 

________ 

 

 

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 

Akten  
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§ 74 

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN 

TRÄLEBERG X:X 

 

Diarienummer: 11/100 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökanden NN och NN, XX har genom NN i Göteborg, hos miljö- och byggnadsnämnden 

(nämnden) den 3 februari 2011 ansökt om strandskyddsdispens för en brygga på fastigheten 

Träleberg X:X. Bryggan är anlagd 1995 av tidigare ägare till fastigheten Träleberg X:X och 

ägs nu av sökanden. Strandskyddsdispens saknas för bryggan. Länsstyrelsen har i ett beslut 

från den 3 december 2010 förelagt sökanden om att ta bort aktuell brygga vilket har 

överklagats. En ansökan om strandskyddsdispens har inlämnats till Lysekils kommun. Bryggan 

är anlagd som en 18 m lång landgång runt berget (se karta och bilder) och slutar med en pålad 

brygga ca 12 m lång och 1,3 m bred. I en skrivelse från den 14 februari 2011 har miljöenheten 

meddelat att det till nämnden troligen kommer att föreslås ett avslag på ansökan om dispens då 

särskilda skäl tycks saknas. På denna skrivelse har sökanden genom sitt ombud svarat att man 

vill att ärendet tas upp för prövning i nämnden och att man anser att det finns skäl för dispens. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden  avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för brygga på fastigheten Träleberg X:X, vid Trälebergskile i Lysekils kommun, med 

hänvisning till att det saknas särskilda skäl. 

________ 

 

Yrkande 

Hans Nordlund (M), 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. 

 

 

 

 

Forts. § 74 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för brygga på 

fastigheten Träleberg X:X, vid Trälebergskile i Lysekils kommun, med hänvisning till att det 

saknas särskilda skäl. 

________ 

 

Upplysningar 

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, Rek+mb 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten 
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§ 75 

 

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD SAMT UTVÄNDIG 

ÄNDRING AV FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2010/1630 

Ankomstdatum: 2010-11-10 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 
 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglovsansökan för till- och påbyggnad av fritidshus. Vidare avser ansökan 

byte av fönster och fasadmaterial. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 21 augusti 1986. 

I detaljplanen kan läsas att byggnadens utformning skall anpassas till omgivande värdefull 

bebyggelsemiljö, där sådan värdefull miljö förekommer. Vidare kan läsas att byggnaden skall 

ha en fasad av stående träpanel målad i vitt eller annan ljus täckande färg. Befintlig byggnad 

har en fasad bestående av rött tegel samt faluröd träpanel i byggnadens gavelspetsar. Vidare 

har byggnaden ett flertal såkallade perspektivfönster.  

 

Gällande detaljplan medger en byggnadshöjd om 4 meter. Sökt åtgärd ger en byggnadshöjd om 

4,9 meter. Marken under tillbyggnaden har en lägre nivå än marken under det befintliga huset. 

Detta gör att markens medelnivå invid fasaden blir lägre än tidigare. Byggnadshöjden blir 

därmed högre då den mäts från markens medelnivå. 

 

Ansökan avser även att byta fasadmaterialet från rött tegel till stående träpanel målad i vit 

kulör samt återställning till mer traditionella fönster. Byggnaden kommer därmed att återställas 

till ett för området traditionellt utseende. 

 

Detta sammantaget gör att byggnationen bedöms utgöra ett värdefullt tillskott till byggnadens 

arkitektur och följer väl detaljplanens krav på anpassning. Avvikelsen från detaljplanen 

betraktas därmed som mindre. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 75 

 

Berörda grannar på fastigheten Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnats 

tillfälle att inkomma med synpunkter. Från ägarna till Lönndal X:X, X:X och X:X har 

synpunkter inkommit på bland annat byggnadens utseende, storlek och läge i känslig miljö. 

Från övriga hörda grannar har inga synpunkter inkommit. 

Synpunkter har även inkommit från Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 

vilka uttalar att även de påverkas negativt av den föreslagna byggnationen. Dessa fastigheter 

har inte i handläggningen ansetts berörda i den omfattning som plan- och bygglagen avser. 

Förvaltningen bedömer att byggnationen inte utgöra en väsentlig olägenhet för berörda 

grannar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen 

(mindre avvikelse från detaljplanen).  

Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre och i enlighet med 

detaljplanens syfte. 

________ 

 

Yrkanden 

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

 

Bo Göthesson (S) och Jerry Jacobsson (S) anser att byggnaden med dess exponerade placering 

i en känslig miljö avviker från den bohuslänska byggnadstraditionen. Vidare menar de att 

avvikelsen inte är att betrakta som mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser och yrkar 

att nämnden ska avslå ansökan. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

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

 

Proposition 

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

enlighet med Nordlund och Stenssons yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

bygglov. 

 

Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre och i enlighet med 

detaljplanens syfte. 

________ 

 

Reservation 

Mot beslutet lämnar Bo Göthesson (S) blank reservation. 

 

forts. 
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Forts. § 75 
 

 

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 

Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning, 

Delgivningskvitto 
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§ 76 

 

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE PÅ FASTIGHETEN 

TUNTORP X:X 

 

Diarienummer: 2010/1538 

Ankomstdatum: 2010-10-27 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglovsansökan för nybyggnad av garage. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 16 februari 1989. 

 

Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan då användningen av byggnaden blir garage 

istället för bostad. Vidare är byggnaden i ansökan delvis placerad på mark som är undantagen 

bebyggelse. 

 

Ägaren till fastigheten Tuntorp X:X har också förvärvat X:X. Om fastigheterna läggs samman 

förloras byggrätt, då denna är definierad per fastighet. För att kunna utnyttja byggrätten på 

Tuntorp X:X måste fastigheten utgöra en separat enhet, vilken enligt detaljplanen ska bebyggas 

bostadsändamål. 

 

Byggnaden kan visuellt uppfattas som ett bostadshus och kan med enkla medel omvandlas till 

en bostad. Vidare bedöms byggnaden vara väl anpassad till omgivande bebyggelse. 

Byggnationen sker i ett område med lågt bebyggelsetryck. 

Berörda grannar på fastigheterna Tuntorp X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnats tillfälle att 

inkomma med synpunkter. Ägaren till Tuntorp X:X har lämnat sitt medgivande. Från övriga 

grannar har inga synpunkter inkommit. 

 

Detta sammantaget gör att byggnationen kan bedömas vara en godtagbar avvikelse från 

detaljplanen 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen 

(mindre avvikelse från detaljplanen).  

 

att beslutet kan motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre och i enlighet med 

detaljplanens syfte. 

________ 

 

Forts. 
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Yrkande     

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

bygglov. 

 

Beslutet motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre och 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 

Tuntorp X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivnindskvitto  
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§ 77 

 

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV FEM ENBOSTADSHUS OCH SEX 

FLERBOSTADHUS SAMT FÖRRÅDSBYGGNADER PÅ FAST. LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2010/1659 

Ankomstdatum: 2010-11-17 

Sökande: NN 

 NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglovsansökan för nybyggnad av 6 flerbostadshus (hus A-F) med tillhörande 

förrådsbyggnad och nybyggnad av 5 enbostadshus (hus K-O) med tillhörande 

garagebyggnader. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 9 oktober 2008. 

 

Byggnad K, L och M strider mot gällande detaljplan då byggnaderna är i två våningar plus 

suterrängvåning. Gällande detaljplan medger byggnation i antingen två plan alternativt i ett 

plan plus suterrängvåning. 

Vidare strider garaget som tillhör byggnad L mot gällande detaljplan då maximalt tillåten 

byggnadshöjd överskrides med 0,8 meter.  

Övriga byggnader i ansökan följer bestämmelserna i gällande detaljplan. 

 

Marken under byggnad K, L och M sluttar kraftigt vilket innebär att grundläggning antingen 

måste ske i sluttning eller att omfattande markarbeten måste utföras på tomterna i form av 

urschaktning eller uppfyllning. Sökande har valt att anpassa byggnaderna till tomten med 

minimala ingrepp genom att utföra byggnaden som en suterrängbyggnad, vilket gör att 

byggnaderna får en för landskapet naturlig anpassning. Byggnaderna följer den i planen 

angivna plushöjden över havet. Ovan uppräknade faktorer gör att byggnaderna blir i två 

våningar med en underliggande suterrängvåning. Suterrängvåningarna kan lämnas outgrävda 

och bestå av höga grundmurar utan fönster, och byggnaderna kommer då att följa gällande 

detaljplan med avseende på våningsantalet. Sökande har istället valt att utnyttja utrymmet som 

uppstår under byggnaderna och utföra de med utgrävda källare försedda med fönster. 

 

Garagebyggnad tillhörande byggnad L placeras även detta i sluttning vilket genom anpassning 

till marken ger en överskriden maximalt tillåten byggnadshöjd. Då byggnadshöjd mäts från 

medelmarknivån invid byggnaden, påverkas detta av lutande mark. Totalhöjden från vägens 

nivå är dock samma som för övriga garagebyggnader. 

 

 

Forts 
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Berörda grannar boende på Vadstensberget XX, XX, XX, XX och XX har lämnats tillfälle att 

inkomma med synpunkter. Boende på Vadstensberget XX, XX och XX var från början 

tveksamma till byggnaderna K, L och M, men har efter projektgenomgång och samtal med 

sökanden lämnat sitt medgivande. Från övriga grannar har inga synpunkter inkommit. Inga 

andra grannar bedöms vara berörda av byggnationen. 

 

Ovan angivna förutsättningar ger den samlade bedömningen att avvikelserna från gällande 

detaljplan är ringa, detta då byggnaderna i inlämnat förslag får en god anpassning till den på 

platsen känsliga miljön. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen 

(mindre avvikelse från detaljplanen).  

att beslutet motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre och i enlighet med 

detaljplanens syfte. 

________ 

 

Yrkande     

Bo Göthesson (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 

 

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

bygglov. 

 

Beslutet motiveras med att avvikelsen är att betrakta som mindre och 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 

Berörda grannar boende på Vadstensberget XX, XX, XX, XX och XX, 

Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto   
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§ 78 
 

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH 

KOMPLEMENTBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN SANDÅKER X:X 

 

Diarienummer: 2010/1660 

Ankomstdatum: 2010-11-17 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN & NN 

Adress: XX 
 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglovsansökan för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. 

Sökande avser att uppföra ersättningsbyggnader för befintligt fritidshus och komplement-

byggnad. 

Fastigheten är belägen inom område som omfattas av samlad bebyggelse. 

 

Bostadshuset i ansökan får en placering lika med befintligt fritidshus. Byggnaden blir något 

större men får även en något lägre totalhöjd än befintligt fritidshus. Komplementbyggnaden i 

ansökan blir mindre till ytan men får samma placering som befintlig komplementbyggnad. 

 

Berörda grannar på fastigheterna Sandåker X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har 

lämnats tillfälle att inkomma med yttrande. 

 

Från ägarna till Sandåker X:X och X:X har synpunkter inkommit på bland annat byggnadens 

placering, höjd och storlek. Ägarna till Sandåker X:X, X:X och X:X har lämnat sitt 

medgivande. Från övriga grannar har inga synpunkter inkommit. 

 

Sökande har reviderat vissa delar av ansökan för att tillmötesgå synpunkter från berörda 

grannar. 

 

Ovan sökt byggnation bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för Sandåker X:X och X:X då 

fastigheten sedan tidigare är bebyggd och nu ersätts med byggnader i samma läge med något 

lägre nockhöjd. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts.  § 78 

 

 

Yrkande     

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Bygglov beviljas 

________ 

 

 

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 

Sandåker X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

Sandåker X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto  
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§ 79 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR TILLBYGGNAD AV 

INDUSTRIBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X,  

SAMT BESLUT OM UTTAG AV BYGGNADSAVGIFT OCH TILLÄGGSAVGIFT 

 

Diarienummer: 2010 / 1793 

Ankomstdatum: 2010-12-29 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN, att: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning – bygglov i efterhand 

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av industribyggnad på 

fastigheten Dalskogen X:X, samt beslut om uttag av byggnadsavgift och tilläggsavgift. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 9 augusti 1990. 

 

Följande bygglov har beviljats på fastigheten: 

- 1990-09-19, 458 m
2
 nybyggnad av industribyggnad 

- 1997-07-04, 556 m
2
 tillbyggnad till ovanstående 

- 2000-11-01, 222 m
2
 tillbyggnad till ovanstående 

- 2006-05-19, 1983 m
2
 tillbyggnad till ovanstående 

Summa 3.219 m
2
 byggnadsarea. 

 

I samband med att inmätningar på fastigheten Dalskogen X:X gjordes av kommunens mätenhet 

i oktober 2010, i samband med arbete med detaljplan för fastigheten, konstaterades att 

byggnaden var 436 m
2
 större än vad som finns bygglov för. Då den överskjutande ytan är en 

direkt fortsättning på den tillbyggnad som gjordes efter bygglov 2006, kan denna endast ha 

tillkommit i samband med eller efter byggnationen 2006. 

Inga kontakter har i samband med byggnationen tagits med bygglovenheten angående utökning 

av byggnaden. Inga godkännanden finns således av denna utökade byggnadsarea. 

 

Ett brev skickades till registrerad fastighetsägare, NN, den 3 november 2010 med detaljerad 

beskrivning av vad som beviljats bygglov för på fastigheten, vad som nu befunnits vara uppfört 

utan bygglov, samt vad plan- och bygglagen stadgar om handläggning av ärenden gällande 

bygglov i efterhand samt uttag av byggnadsavgift och tilläggsavgift. 

Ansökan om bygglov i efterhand inkom den 29 december 2010. Begäran om ritnings-

komplettering gjordes den 12 januari 2011, och kompletterande ritningar inkom den 

11 februari 2011. 

Sökanden har under ovanstående inte kommenterat händelseförloppet kring den utan bygglov 

uppförda byggnadsdelen. 

 

Den utan bygglov tillbyggda del som nu söks bygglov för är planenlig, och inga grannar kan 

anses berörda. Bygglov kan således beviljas. 

 

forts. 
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Ärendebeskrivning – beslut om uttag av byggnadsavgift och tilläggsavgift 

Byggherren torde, då fyra bygglov sökts på fastigheten, och då ritningarna gällande det sista av 

dessa varit noga måttsatta, ha varit väl insatt i att bygglov krävs för byggnation och att inga 

avsteg från detta är möjligt utan formell ändring av bygglovet. 

Hela den senaste tillbyggnaden år 2006 förefaller dessutom ha uppförts utan bygganmälan, 

kvalitetsansvarig och kontrollplan, varför också slutbevis för byggnationen saknas. 

Inga förmildrande omständigheter kan därmed sägas råda i det nu aktuella ärendet rörande 

beslut om uttag av byggnadsavgift och tilläggsavgift. 

 

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 § skall en byggnadsavgift på fyra (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 m
2
 

bruttoarea som berörts av åtgärden, med avdrag av 10 m
2
 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. 

 

De överträdelser som i lagtexten benämns som ”ringa” är sådana där det handlar om en 

försumbar eller rent administrativ förseelse. 

 

Då bygglovavgiften för 436 m
2
 industritillbyggnad är 7.896 kr blir byggnadsavgiften 

31.584 kr. 

Tilläggsavgiften blir (436 - 10) m
2
 x 500 kr/m

2
, vilket är 213.000 kr. 

 

Sökandens kommentarer till ärendet 

Representant för fastighetsägaren har begärt, och givits tillfälle att, lämna förklaring till den 

byggnation som utförts utan bygglov. 

I förklaringen anges felet bygger på ett missförstånd mellan två personer hos fastighetsägaren, 

och att det ska ha uppstått redan i samband med tillbyggnad 2 år 2000, och därefter fortplantat 

sig till tillbyggnad 3 år 2006. 

Denna förklaring stöds dock inte av de ritningar som inlämnats till bygglovet år 2000, och 

heller inte av de ritningar som gällde vid bygglovansökan år 2006. Hade byggnaden redan varit 

8 meter längre vid det senare tillfället skulle ritningarna visa detta, men så är inte fallet. 

Byggherren har ett ansvar för att de ritningar som inlämnas är korrekta. 

 

forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för tillbyggnad av 

industribyggnad. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar om uttag av byggnadsavgift med fyra gånger 

bygglovavgiften, vilket blir 31.584 kr. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föra talan hos förvaltningsdomstol rörande uttag 

av tilläggsavgift för 436 m
2
 byggnation utförd utan bygglov, vilket blir 213.000 kr. 

________ 

 

Yrkanden 

Torbjörn Stensson (S), Anneli Strand (S) och Hans Nordlund (M) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

Richard Åkerman (M) yrkar att nämnden skall besluta om att inte föra talan hos 

förvaltningsdom rörande tilläggsavgift. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Stensson m.fl yrkande mot Åkermans yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stenssons, Strand och Nordlunds yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden beviljar bygglov i efterhand för tillbyggnad av industribyggnad. 

 

2 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall tas ut. Avgiften bestäms 

till 4x7896 kr (4xbygglovavgiften). 

Avgiften 31584 kr skall betalas till Länsstyrelsen i Västra Götaland inom två månader 

efter att detta beslut har vunnit laga kraft. 

 

3 Nämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 7 § och 8 § att hos 

förvaltningsrätten yrka på uttagande av tilläggsavgift. 

Nämnden uppdrar åt nämndens ordförande och stadsarkitekten att översända talan- 

skrivelse till Förvaltningsrätten i Göteborg. 

________ 

 

Beslutet skickas till 

NN, genom NN, Överklagningshänvisning, Rek+Mb 

Länsstyrelsen, Rättsenheten 

Förvaltningsrätten  
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§ 80 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SEX PARHUS MED TOTALT 12 

LÄGENHETER, SAMT TRE GARAGEBYGGNADER MED 12 PLATSER,  

PÅ FASTIGHETERNA SKAFTÖ-BACKA X:X-X, X:X-X, SAMT X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 0227 

Ankomstdatum: 2011-02-22 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av sex parhus med totalt 12 lägenheter, 

samt tre garagebyggnader med 12 platser, på fastigheterna Skaftö-Backa X:X-X, X:X-X, samt 

X:X. 

För området gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 26 april 2007. 

 

Området innehåller nio tomter avsedda för villabebyggelse. Endast två av dessa är bebyggda, 

medan övriga sju är markförberedda för byggnation. 

 

Byggherren avser att uppföra sex parhus med vardera två lägenheter på sex av tomterna, och att 

dela dessa till två fastigheter vardera. I samband med detta görs även justeringar av befintliga 

gränser mellan tomterna som är aktuella för bebyggelse. 

På den sjunde tomten byggs två garagelängor med fyra platser i varje, och på en del av 

fastigheten Skaftö-Backa X:X uppförs ytterligare en garagelänga med fyra platser. Alla 12 

bostadslägenheterna får därigenom tillgång till varsin garageplats. 

 

Ansökan avviker från planbestämmelserna på följande sätt: 

- Nuvarande fastigheten Skaftö-Backa X:X bebyggs med garage, utan att det finns en 

bostadsbyggnad på tomten. 

- Garaget på fastigheten Skaftö-Backa X:X uppförs på naturmark, där inget får byggas. 

 

Bostadsbyggnaderna ska förses med solfångare på taken, vilket enligt planbestämmelserna 

tillåts i takets plan. 

 

Räddningstjänsten har lämnat yttrande i vilket bl.a. sägs att byggherren ansvarar för att en 

brandskyddsdokumentation upprättas av en brandprojektör med erforderlig kompetens. 

Räddningstjänsten har i övrigt inget att erinra. 

 

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

Medgivande har inkommit från Skaftö-Backa X:X, och inga övriga synpunkter har inkommit. 

 

Mark- och exploateringsingenjören har för kommunens räkning meddelat att man inte har 

något principiellt att erinra mot garagen på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 

 

forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen  

(mindre avvikelse från detaljplan) beviljar bygglov. 

Beslutet kan motiveras med att planavvikelserna sammantagna kan anses vara mindre, samt att 

åtgärderna ger en god helhetsverkan och god trafiksäkerhet i området. 

________ 

 

Yrkande     

Hans Nordlund (M), 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 

 

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

bygglov. 

 

Beslutet motiveras med att planavvikelserna sammantagna kan anses vara mindre, samt att 

åtgärderna ger en god helhetsverkan och god trafiksäkerhet i området. 

________ 

 

 

Övriga upplysningar 

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

avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Skaftö-Backa X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto  
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§ 81 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS MED 15 

LÄGENHETER SAMT GARAGE I KÄLLARVÅNING, PÅ FASTIGHETEN 

KRONBERGET X:X 

 

Diarienummer: 2010 / 1152 

Ankomstdatum: 2010-08-09 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

 c/o NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 15 lägenheter samt 

garage i källarvåning, på fastigheten Kronberget X:X. 

Parkeringsplatserna på ytan norr om den gamla skolbyggnaden ska inte utökas från 8 till 13. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 9 september 1932. 

 

Fastigheten får enligt detaljplanen användas för bostadsändamål, och bebyggas på högst en 

tredjedel av fastighetsarean med en byggnadshöjd på maximalt 7,5 meter från markens 

medelnivå invid byggnaden. 

 

Den nya byggnaden placeras som en flygel till den befintliga f.d. skolbyggnaden på 

fastigheten, och vinklad upp längs Skolgatan med höjning i takt med gatans och terrängens 

höjning. 

I källarvåningen ska rymmas 16 bilplatser, en handikapparkering samt en spolplats. 

De 15 lägenheterna är i olika storlekar, varav några är etagelägenheter. Alla lägenheter utom en 

nås med hiss, och denna kan ges en direkt entrémöjlighet från Skolgatan i fastighetens 

nordöstra hörn. 

 

Ansökan strider mot planbestämmelserna genom att den övre delen av den högst belägna 

lägenheten, samt en i en annan lägenhet och åt gården placerad takkupa, överskrider tillåten 

byggnadshöjd som är 7,5 meter från markens medelnivå invid byggnaden. 

Byggnaden vinner dock arkitektoniskt på lyftet av den längst i nordost placerade lägenheten, 

och takkupan är väsentlig för funktionen i den lägenhet den tillhör. 

 

Varje delenhet av byggnaden har, enligt definitionen i plan- och byggförordningen 9 §, två 

våningar samt en vind räknat från den egna marknivån. Om detta ska räknas från en gemensam 

marknivå, kommer de olika delarna av byggnaden sammantaget att ha fler våningar än de två 

som är tillåtna. Det finns dock inte klart uttalat i förordningen att det är så den ska tolkas, 

varför en positiv syn på våningsantalet såsom planenligt har förutsatts. 

 

 

forts. 
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Befintlig byggnad på fastigheten har en byggnadsarea på cirka 490 m
2
 och nybyggnaden har en 

byggnadsarea på cirka 520 m
2
 vilket ger 1.010 m

2
. 

Fastigheten Kronberget får bebyggas på högst en tredjedel av tomtytan. Slutgiltig fastighets-

reglering i enlighet med detaljplanen är ännu inte genomförd, men det kan bedömas att 

fastigheten kommer att ligga på eller mycket nära den storlek som krävs för byggnation enligt 

ansökan. Några enstaka kvadratmeter överyta är i det sammanhanget betydelselösa. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 13 december 2010 § 295 bygglov för ombyggnad 

av den på fastigheten Kronberget X:X befintliga f.d. skolbyggnaden till bostäder. Beslutet 

överklagades till länsstyrelsen, vilken den 8 februari avslog överklagandet. 

 

Berörda grannar Kronberget X:X, X:X/X/X, X:X, X:X och X:X, samt Södra Hamnen X:X, 

X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Medgivande har inkommit från Södra Hamnen X:X, och två negativa yttranden har inkommit 

från fastigheterna Kronberget X:X/X/X. 

De negativa yttrandena påpekar att man anser att det finns en rad planavvikelser i handlingarna 

vilket gör att det inta kan anses vara en mindre avvikelse, samt att tillkommande p-platser, 

utöver de 8 som beviljats, på ytan mitt emot deras eget hus utgör en betydande olägenhet för 

dem. 

 

Sökanden är underrättad om yttrandena, och har begärt att nämnden fattar ett beslut i ärendet. 

Han har också klargjort att de 13 p-platser som syns på situtionsplanen är från en tidigare 

ritningsversion än det befintliga bygglovet för ombyggnad av den f.d. skolbyggnaden. Det som 

även framgent ska gälla är de 8 p-platser som finns i bygglovet för ombyggnaden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen  

(mindre avvikelse från detaljplan) beviljar bygglov. 

Beslutet kan motiveras med att planavvikelserna sammantagna kan anses vara mindre, och att 

åtgärderna ger en god arkitektur och en god helhetsverkan i området. 

________ 

 

Yrkande     

Torbjörn Stensson (S), Leif Ahl (K) 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. 

 

Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

bygglov. 

 

Beslutet motiveras med att planavvikelserna sammantagna kan anses vara mindre, och att 

åtgärderna ger en god arkitektur och en god helhetsverkan i området. 

________ 

 

Övriga upplysningar 

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

avslutats inom fem år från dagen för beslutet. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Kronberget X:X, X:X, X:X och X:X, samt Södra Hamnen X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, 

X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Kronberget X:X/X/X, Överklagningshänvisning, Rek+mb  
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§ 82 

 

ÅTERREMITTERAD ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD 

(SJÖMAGASIN) PÅ FASTIGHETEN BRÄCKE X:X 

 

Diarienummer: 10/0868 

Ankomstdatum: 2010-06-04 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd (sjömagasin) på fastigheten 

Bräcke X:X. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. 

Den aktuella platsen omfattas inte av strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken. 

 

I kommunens översiktsplan är området markerat med flera beteckningar, del R13: 

”Område särskilt värdefullt för rekreation. Område som är av värde för närrekreation i 

anslutning till kommunens tätorter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i 

detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna (inom strandskydd). Delar av områdena 

kan vara av riksintresse för rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till 

områdenas funktion som friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I 

områden med strandskydd krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid förändringar.” 

Det ligger också inom R9: 

”Skyddszon för Brofjordens industriområde. Område runt Brofjordens industriområde där det 

föreligger risk för störningar från befintliga och framtida anläggningar. Pågående 

markanvändning kan tillsvidare fortsätta. Ingen ny bostadsbebyggelse eller andra 

anläggningar som förhindrar industrins lämpliga utveckling medges.” 

Udden väster om den föreslagna byggnadsplaceringen är också markerad som Rv2: 

”Vattenområde för kommersiell hamnverksamhet. Hamninnehavare äger särskild rätt att 

förvärva och nyttja hamnområdet. Lysekils hamn är av riksintresse för totalförsvaret.” 

Det sistnämnda Rv2-området avser bogserbåtsverksamhet för raffinaderiets verksamhet. 

Inga av de aktuella beteckningarna kan anses blockera möjligheten att bevilja bygglov. 

 

I Lahälla finns sedan tidigare en småbåtshamn med bryggor. Fastigheten har förvärvats av 

sökanden och hennes familj, och avsikten är att utveckla småbåtshamnen i Lahälla, med den 

aktuella byggnaden som förråd till verksamheten. 

 

Det nu aktuella magasinet är avsett att ersätta en tidigare förrådsbyggnad i närheten, vilken 

byggnad inte klarade att renoveras utan deformerades så kraftigt under byggnadsarbetet att den 

fick rivas tidigare i år. Den tidigare byggnaden var placerad över en fastighetsgräns, vilket är 

anledningen till att den nya byggnaden fått en annan placering. 

Det har i Lahälla även funnits fler byggnader som tidigare rivits. 

 

forts. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 augusti 2010 § 184 att återremittera en tidigare 

version av ansökan till stadsbyggnadsförvaltningen med instruktion att diskutera med sökanden 

om byggnaden kan utformas i en våning med en maximal byggnadsarea på 75 m
2
. Byggnaden 

hade i denna tidigare version en byggnadsarea på 60 m
2
 och två våningar. 

 

Byggnaden i ansökan är nu i en våning med en byggnadsarea på 86,4 m
2
. Utformningen 

ansluter till magasinsbyggnader på kusten. Sökanden har ansett att detta är den minsta storlek 

på byggnad som kan fungera för småbåtshamnens behov. 

 

Berörda grannar Bräcke X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, samt Knarrevik X:X har givits 

tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Yttranden har inkommit från Bräcke X:X (fyra stycken), X:X, X:X, X:X och X:X, samt från 

NN. Samtliga är i olika grad negativa till byggnationen. 

NN på Bräcke X:X, vars fastighet ligger närmast den föreslagna byggnaden, och vars tidigare 

yttrande bidrog till nämndens beslut att kräva en envåningsbyggnad, menar att den föreslagna 

byggnadens storlek och höjd kommer att blockera vyn från hans fastighet över Trommekilen. 

 

Sökanden är underrättad om yttrandena. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

________ 

 

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 plan- och bygglagen 8 kap. 12 § beviljas 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 

Bräcke X:X (fyra stycken), X:X, X:X, X:X och X:X, samt från NN. Överklagningshänvisning, 

Rek+Mb 

Bräcke X:X och Knarrevik X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 
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§ 83 
 

ANSÖKAN OM SÄSONGSVIS TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I FEM ÅR FÖR 

UPPFÖRANDE AV UTESERVERING PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET X:X  

I ANSLUTNING TILL SÖDRA HAMNEN X:X (NN) 

 

Diarienummer: 2011 / 0429 

Ankomstdatum: 2011-03-28 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

 NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om säsongsvis tidsbegränsat bygglov i fem år för uppförande av 

uteservering på fastigheten Kronberget X:X i anslutning till Södra Hamnen X:X (NN). 

Lovet söks för säsongen 1 april t.o.m. 30 september under åren 2011 t.o.m. 2015. 

För området gäller detaljplan. Detaljplanen antogs 1982-12-07. 

Byggnadsåtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser vad avser användning av mark 

betecknad allmän plats. 

 

Den aktuella åtgärden har haft bygglov under en prövotid av två säsonger. Detta har fallit väl 

ut, och inga klagomål finns registrerade hos kommunen. 

 

Polistillstånd för nyttjande av allmän plats ska sökas av restauranginnehavaren. 

Marken tillhör Lysekils kommun, och avtal rörande markupplåtelse ska tecknas mellan 

restaurangen och kommunen. 

 

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för högst sammanlagt 10 år, enligt plan- och bygglagen (SFS 

1987:10) 8 kap. 14 §. Om det gäller säsongsvisa användanden kan dock tiden överstiga 10 år, 

enligt 8 kap. 14a §. 

Motsvarande bestämmelser kommer, fr.o.m. den 2 maj 2011, att finnas i den ändrade plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 33 §. 

 

Ingen granne kan anses berörd av åtgärden på sådant vis att de ska höras i ärendet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar säsongsvis tidsbegränsat bygglov i fem år, med stöd 

av plan- och bygglagen 8 kap. 14 och 14a §§. 

Lovet ska gälla för säsongen 1 april t.o.m. 30 september under åren 2011 t.o.m. 2015. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden upplyser byggherren om att det förutom bygglov också krävs 

polistillstånd och markupplåtelseavtal för att få utföra åtgärden. 

________ 

 

Forts. 

 

Forts. § 83 
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Yrkande 

Andreas Nyström (MP), Torbjörn Stensson (S), Jerry Jacobsson (S) och Leif Ahl (K) yrkar 

bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beviljar säsongsvis tidsbegränsat bygglov i fem år, med stöd av plan- och bygglagen 

8 kap. 14 och 14a §§. 

Lovet ska gälla för säsongen 1 april t.o.m. 30 september under åren 2011 t.o.m. 2015. 

________ 

 

Upplysning 

Nämnden upplyser byggherren om att det förutom bygglov också krävs polistillstånd och 

markupplåtelseavtal för att få utföra åtgärden. 

 

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  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-07  46 (50) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 84 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV, SAMT UTVÄNDIG ÄNDRING 

PÅ, ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 11/0022 

Ankomstdatum: 2011-01-13 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

 NN 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av enbostadshus på 

fastigheten Slätten X:X. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1975-01-22. 

 

Projektet innehåller en tillbyggnad på 7,2 m
2
, samt en balkong/altan på 6,6 m

2
 belägen cirka 

1,5-2,0 m ovanför markytan. Båda dessa placeras på mark som enligt detaljplanen inte får 

bebyggas, s.k. ”prickad mark”, och 1,3 m från gräns mot granntomt. 

 

Tillåten byggrätt på fastigheten är enligt detaljplanen sammanlagt maximalt 140 m
2
. 

Ursprunglig byggnad var 90 m
2
 och byggdes 1978 till med 38 m

2
 på prickad mark. År 1997 

tillkom en carport på 27 m
2
 placerad 0,8 m från gräns mot granntomt, vilket ger en total 

byggnadsarea på 155 m
2
. 

Med den nu aktuella ansökan skulle byggnadsarean bli 162 m
2
, vilket är ger överyta på cirka 

15 %. Att tas i beaktande är också tidigare och nu aktuell byggnation på mark som enligt 

detaljplanen inte får bebyggas. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 4 mars 2010 § 59 en ansökan att bygga till 

byggnaden på fastigheten Slätten X:X. Den ansökan innehöll en tillbyggnad på 10 m
2
, samt en 

balkong/altan på 9 m
2
 belägen cirka 1,5-2,0 m ovanför markytan. Båda dessa skulle placeras på 

mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”, och 0,8 m från gräns mot 

granntomt. 

Jämfört med tidigare ansökan har tillbyggnaden minskat till 7,2 m
2
 och avståndet till 

tomtgränsen ökat till 1,3 m. 

 

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

ansökan. Inga synpunkter har inkommit. 

 

Om bygglov beviljas måste beslutet innehålla en förklaring enligt 17 kap. 18a § plan- och 

bygglagen, att de enligt äldre lagstiftning beviljade avvikelserna från detaljplanen kan anses 

utgöra en sådan avvikelse som avses i 8 kap. 11 § första stycket 2b. En sådan förklaring får 

avse endast mindre avvikelser från planen vilka är förenliga med syftet med denna. 

Förklaringen får lämnas endast i beslut om bifall till ansökan om bygglov. 

 

forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden förklarar, i enlighet med plan- och bygglagen 17 kap. 18a §, att de enligt äldre 

lagstiftning beviljade avvikelserna från detaljplanen ska utgöra sådan mindre avvikelser som 

avses i plan- och bygglagen 8 kap. 11 § första stycket 2b. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen  

(mindre avvikelse från detaljplan) beviljar bygglov. 

Beslutet kan motiveras med att planavvikelserna sammantagna kan anses vara mindre, och att 

de inte kan anses utgöra en 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 

 

Nämnden förklarar, i enlighet med plan- och bygglagen 17 kap. 18a §, att de enligt äldre 

lagstiftning beviljade avvikelserna från detaljplanen ska utgöra sådan mindre avvikelser som 

avses i plan- och bygglagen 8 kap. 11 § första stycket 2b. 

 

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

bygglov. 

 

Beslutet motiveras med att planavvikelserna sammantagna kan anses vara mindre, och att de 

inte kan anses utgöra en 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 

Slätten X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto  
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ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED FÖR UPPFÖRANDE AV, 

TILL GOLFKLUBBEN HÖRANDE, FYRA ÖVERNATTNINGSSTUGOR MED 

VARDERA FYRA RUM SAMT EN KONFERENSBYGGNAD  

PÅ FASTIGHETEN RÖD X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 0023 

Ankomstdatum: 2011-01-14 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förnyelse av förhandsbesked för uppförande av, till golfklubben 

hörande, fyra övernattningsstugor med vardera fyra rum samt en konferensbyggnad på 

fastigheten Röd X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 2 april 2009 § 83 positivt förhandsbesked för 

projektet. Bygglov har ännu inte sökts och sökanden ansöker nu om förnyelse av beslutet om 

förhandsbesked. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R18: 

”Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och kulturvärden och 

stort bebyggelsetryck. Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till 

natur- och kulturvärdena och behovet av att bevara områdena för friluftsliv och rekreation. 

Delar av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Ny bebyggelse får uppföras 

endast vid särskilda skäl.” 

 

Sökanden har tidigare i projektet haft samråd med de tre fastighetsägare som blir berörda av 

projektet. Samtliga har meddelat att de inte har några invändningar, men två av dem vill att 

dörrarna till gruppen av byggnader skall vetta inåt området för att utgöra minsta möjliga 

störning för omgivningen. En av fastigheterna har yttrat sig genom endast den ena av två ägare. 

Sökanden har justerat ansökan i enlighet med lämnade synpunkter från grannar. 

 

Golfklubben klubbhus är anslutet till det kommunala VA-nätet. Av yttrande från tekniska 

kontorets VA-avdelning framgår att den nya anläggningen kan, på byggherrens bekostnad, 

anslutas till det kommunala VA-nätet. 

 

 

forts. 
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Vägverket har i yttrande nekat tillstånd till utfart från söder direkt mot väg 796 

(Stockeviksvägen). 

Den befintliga vägen nummer 796 kommer att behöva uppgraderas och breddas samt ges 

tillägg i form av gång-/cykelbana för att planerade bostadsutbyggnadsområden söder och öster 

om Stockevik skall kunna genomföras. Detta kommer sannolikt att inskränka den tillgängliga 

marken på vilket det i detta ärende aktuella projektet är lokaliserat. 

Tillfart till de nya byggnaderna kommer att ske från de befintliga fastigheternas utfart vid 

Långedalsvägens anslutning till Stockeviksvägen, vilket Vägverket har accepterat. 

 

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 10 februari 2011, 

vilket ledde till följande yttrande: 

Samrådgruppen anser att de förutsättningar som gällde då positivt förhandsbesked lämnades år 

2009 fortfarande gäller, och att de utredningar som då gjordes äger fortsatt giltighet. 

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

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

 

Berörda grannar Röd X:X och X:X, samt Skaftö-Berg X:X har givits tillfälle att yttra sig över 

ansökan. Medgivande med vissa villkor har inkommit från Röd X:X, och i övrigt har inga 

synpunkter lämnats. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen 

förklarar att den sökta åtgärden kan godtas. 

________ 

 

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 

 

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 

Sökande 

Röd X:X och X:X, samt Skaftö-Berg X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto  
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DELEGATION FÖR BESLUT I ÄRENDE GÄLLANDE ANSÖKAN OM 

STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ANLÄGGANDE AV VINODLING PÅ DEL AV 

FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 11/0513  

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om strandskyddsdispens för vinodling vid Gullmarsbaden på del av fastigheten 

Slätten X:X har inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden. Ärendet hinner inte beredas till 

nämndens möte den 7 april. Då det brådskar med beslut finns ett önskemål från berörda parter 

att ärendet kan behandlas innan nämndens sammanträde den 12 maj. Om nämnden lämnar 

ordföranden delegation att fatta beslut i ärendet skulle det finnas möjlighet att bereda och pröva 

ärendet innan den 12 maj. Mer information om ärendet redovisas vid nämndens sammanträde 

den 7 april. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att nämnden lämnar delegation till ordföranden att fatta beslut i ärendet gällande ansökan om 

strandskyddsdispens för vinodling inom fastigheten Slätten 1:339. 

________ 

 

Yrkanden 

Torbjörn Stensson (S), Richard Åkerman (M), Hans Nordlund (M), Lars-Åke Olsson (FP), 

Jerry Jacobsson (S) och Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Andreas Nyström (MP) och Leif Ahl (K) yrkar att nämnden inte delegerar beslutanderätten till 

ordföranden att fatta beslut om strandskyddsdispens. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Stensson m.fl. yrkande mot Nyström och Ahls yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stensson m.fl. yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden lämnar delegation till ordföranden att fatta beslut i ärendet gällande ansökan om 

strandskyddsdispens för vinodling inom fastigheten Slätten X:X. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 

 


