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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Justeringsdatum: 2011-05-16

Anslagsdatum: 2011-05-16 Anslagets nedtagande: 2011-06-07

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

Sammanträdestid: 2011-05-12 kl 09.15-11.20

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf
Torbjörn Stensson (S), vice ordf, ej §§ 94 och 96
Lars-Åke Olsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Richard Åkerman (M)
Christer Hammarqvist (C), ej § 98
Bo Göthesson (S)
Jerry Jacobsson (S)
Andreas Nyström (MP)
Leif Ahl (K)

Tjänstemän:

Mats Tillander, Förvaltningschef
Gunvor Crogård, Bygglovhandl/nämndsekr
Mats Carlsson, Stadsarkitekt
Berit Palmén, miljöinspektör §§ 87-91
Jenny Andersson, miljöinspektör §§ 93-98

Kristoffer Zakariasson (S) för Anneli
Strand (S)
Göran Sandström (V) för Torbjörn Stensson
§§ 94 och 96
Jan Ivarson (M) för Christer
Hammarqvist (C) § 98

Icke tjänstgörande ersättare:

Jan Ivarson (M), ej § 98
Lars Olof Stilgård (LP)
Göran Sandström (V), ej §§ 94 och 96

Frånvarande

Torbjörn Stensson (S) §§ 94 och 96
Christer Hammarqvist (C) § 98

Paragrafer: 87 - 106

Sekreterare:
………………………………………………..
Gunvor Crogård

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

Justerare:
………………………………………………..
Jerry Jacobsson
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 87

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:

4.2 Extra ärende - Anmäles länsstyrelsens beslut, upphäver beviljat marklov
på fastigheten Skaftö-Backa X:X.

8.4 Utgår - Ansökan om bygglov för till- och påbyggnad på fastigheten
Skaftö-Backa X:X
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 88

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN MARS 2011

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

Sammanställning miljöärenden och miljötillsyn för mars 2011.

Bilaga: Sammanställning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 89

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Mars 2011
- 3 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 23 beslut rörande renhållning
- 12 beslut rörande bergvärmepumpar
- 8 beslut om livsmedel

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 90

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Mars 2011
- 17 beviljade bygglov
- 18 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 91

LÄNSSTYRELSENS REMISS GÄLLANDE NEDLÄGGNING AV LEDNING I
VATTENOMRÅDE VID STORA KORNÖ, FASTIGHETEN STORA KORNÖ X:X,
LYSEKILS KOMMUN

MBN diarienummer: 2011/0415 LST diarienummer: 535-2550-2011

Ärendebeskrivning
NN har genom NN lämnat in en anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet rörande
nedläggning av ledning i vattenområde i anslutning till Stora Kornö. Ledningen är en del i att
anlägga en ny gemensam avloppsreningsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten för
bebyggelsen på Stora Kornö.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden saknar tillräckligt underlag för att kunna göra en egen
bedömning av effekterna på djur och växter i vattnet i samband med nedgrävningen av den
planerade ledningen. Nämnden ser det dock som angeläget att ledningen kommer till stånd som
en del i ny anläggning för förbättrad avloppsvattenrening för bebyggelsen på Stora Kornö.
Detta kommer att leda till minskade utsläpp av näringsämnen och förbättrad vattenkvalitet.

att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker ärendet.
________

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 Nämnden saknar tillräckligt underlag för att kunna göra en egen bedömning av
effekterna på djur och växter i vattnet i samband med nedgrävningen av den planerade
ledningen. Nämnden ser det dock som angeläget att ledningen kommer till stånd som en
del i ny anläggning för förbättrad avloppsvattenrening för bebyggelsen på Stora Kornö.
Detta kommer att leda till minskade utsläpp av näringsämnen och förbättrad
vattenkvalitet.

2 Nämnden tillstyrker ärendet.

3 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och översänder den som
remissvar till länsstyrelsen.

________

Exp: Länsstyrelsen
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 92

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ FASTIGHETEN
LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 09/0469
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 29 april 2011 att bifalla överklagande från NN över miljö-
och byggnadsnämndens beslut den 1 oktober 2010 § 198, att avslå ansökan om bygglov för till-
och påbyggnad på fastigheten Lönndal X:X.

Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och lämnar ärendet åter till nämnden för ny
handläggning.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________

Exp: Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 93

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM MARKLOV PÅ FASTIGHETEN
SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 10/1617
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN

genom NN
Sökande: NN

genom NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 4 maj 2011 att bifalla överklagande från Brf Höjden över
miljö- och byggnadsnämndens beslut den 26 januari 2011, att bevilja marklov för utfyllnad av
mark på fastigheten Skaftö-Backa X:X.

Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________

Exp: Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-12 9 (37)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 94

PLANENHETENS REMISS ANGÅENDE NY DETALJPLAN MED SYFTE ATT
UTÖKA BYGGRÄTTEN FÖR BEFINTLIGT BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN
KYRKVIK X:X

Diarienummer MBN: 11/0577 LKS: 11/100/214

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

Ärendebeskrivning
Gällande detaljplan för fastigheten Kyrkvik är från 1932. Den betecknar hela fastigheten som
mark som inte får bebyggas. Detta till trots har en liten bostadsbyggnad av trä, i enlighet med
bygglov från 1974, flyttats till sin nuvarande plats då Turistgatan breddades.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 24 augusti 2006 § 185 bygglov för mindre
tillbyggnader till bostadsbyggnaden på fastigheten Kyrkvik X:X. Tillbyggnaderna hade syftet
att göra bostaden rimligt tillgänglighetsanpassad. Bohusläns museum hade meddelat att
förändringarna var acceptabla.
Bygglovet överklagades av en granne, och länsstyrelsen upphävde bygglovet med hänvisning
till formellt fel i beslutet.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade på nytt den 16 augusti 2007 § 189 bygglov för mindre
tillbyggnader till bostadsbyggnaden på fastigheten Kyrkvik X:X. Ansökan hade samma
innehåll som tidigare.
Även detta bygglov överklagades av en granne, och länsstyrelsen upphävde bygglovet med
hänvisning till att byggrätt helt saknades på fastigheten. Då sökanden överklagade detta beslut
upprätthöll länsrätten upphävandet av bygglovet, och kammarrätt samt Regeringsrätt
meddelade inte prövningstillstånd.
Förutsättningar för att bevilja bygglov med stöd av gällande detaljplan saknas således.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2010 att meddela planbesked för att ändra
detaljplanen så att önskade tillbyggnader för tillgänglighetsanpassning av byggnaden kan
utföras.
Planändringen ska utföras i enlighet med tidigare ansökningar om bygglov.
Detaljplanen är nu i samrådsskedet.

Då detaljplaneändringen stämmer med det som miljö- och byggnadsnämnden två gånger
tidigare beviljat bygglov för, bör nämnden nu uttala stöd för innehållet i samrådshandlingen.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden som svar på remissen meddelar att man inte har något att erinra mot det aktuella
detaljplaneförslaget
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 94

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

Som svar på remissen meddelar nämnden att nämnden inte har något att erinra mot det aktuella
detaljplaneförslaget.
________

Exp:
Registraturen
Planenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 95

PLANENHETENS REMISS ANGÅENDE NY DETALJPLAN MED SYFTE ATT
MÖJLIGGÖRA UPPFÖRANDET AV EN FRISKVÅRDSANLÄGGNING PÅ
OMRÅDET SÖDRA STOCKEVIK, FASTIGHETERNA GRÖNSKULT X:X M.FL. –
YTTRANDE MED AVSEENDE PÅ PLAN- OCH BYGGLAGEN (SFS 1987:10)

Diarienummer: MBN: 11/0537 LKS: 11/83/214

Ärendebeskrivning
Ett planarbete pågår för att utreda möjligheten att uppföra en friskvårdanläggning på området
Södra Stockevik, fastigheterna Grönskult X:X m.fl.

En programhandling har tagits fram, och den har skickats på remiss till miljö- och byggnads-
nämnden. Programskedet är det tidigaste i planprocessen, och detaljeringsgraden på handlingen
är därmed förhållandevis låg. Det kommer att tas fram kompletterande och detaljerade
utredningar och ritningar under planarbetets fortsättning.

Miljö- och byggnadsnämnden har nu att ta ställning till en tjänsteskrivelse med avseende på
programhandlingen i förhållande till plan- och bygglagen.

Planprogrammet ligger utlagt på Lysekils kommuns hemsida:
http://www.lysekil.se/invanare/boochbygga/detaljplaner/pagaendeplaner/pagaendeplanprojekt/s
odrastockevikfriskvardsanlaggning.4.501d5b712f37c9bc758000407.html

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 3 maj 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den till
kommunstyrelsen som remissvar
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) och Richard Åkerman (M) yrkar bifall till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Andreas Nyström (MP) yrkar att nämnden skall återremittera ärendet och begära att
tjänsteskrivelsen kompletteras med uppgifter om miljöaspekterna. Stadsarkitektens
tjänsteskrivelse har enbart skrivits utifrån plan- och bygglagen och inte miljöbalken, och
Nyström menar därmed att nämnden saknar underlag för att kunna uttala sig i enlighet med
nämndens uppdrag.

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts § 95

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den som
nämndens remissvar.
________

Reservation
Mot beslutet lämnar Andreas Nyström (MP) skriftlig reservation.

Exp:
Registraturen
Planenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 96

TILLSYNSÄRENDE, OLÄGENHET PÅ GRUND AV MARKUPPFYLLNAD PÅ
FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

Diarienummer: 2011/0287
Ankomstdatum: 2011-03-10
Fastighetsadress: XX
Anmälare: NN
Adress: XX

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

Ärendebeskrivning
Ärendet avser anmälan om olägenhet för fastigheten Kyrkvik X:X på grund av markuppfyllnad
på fastigheten Kyrkvik X:X.

Ägaren till fastigheten Kyrkvik X:X har i skrivelse daterad den 8 mars 2011 framfört att
fastigheten drabbas av olägenhet och skador pågrund av onödig höjning av marknivån.
Uppfyllnaden resulterar enligt anmälaren i vatteninträngning i jordkällare. Vidare framförs
önskemål om besiktning på platsen.

Besök på plasten har gjorts av representanter från miljö- och byggnadsnämnden där man kunde
konstatera att det är en förändrad marknivå i gränsen mellan fastigheterna Kyrkvik X:X och
Kyrkvik X:X. Höjdskillnaden har vid mätning kunna konstateras till att vara cirka 3 decimeter i
sin högsta punkt.

Inom detaljplanelagt område krävs marklov för att göra väsentliga förändringar av marknivån.
Berörda fastigheter är belägna inom detaljplanelagt område. I Lysekils kommun anses
väsentlig förändring av marknivån vara om schaktningen eller uppfyllanden överskrider
0,5 meter.

Utförd markuppfyllnad är därmed inte en lovpliktig åtgärd.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar anmält ärende utan åtgärd, då utfört arbete inte är
lovpliktigt.
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 96

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 lämna anmält ärende utan åtgärd, då utfört arbete inte är lovpliktigt.
________

Exp:
NN, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Fastighetsägaren Kyrkvik X:X, för kännedom
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 97

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS OCH FÖRRÅD (ERSÄTTNINGSBYGGNADER) SAMT
ANLÄGGANDE AV VÄG PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X

Diarienummer: 11/321
Fastighetsägare: NN
Sökanden: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökande NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 15 mars 2011 ansökt
om strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus och förråd, båda
ersättningsbyggnader samt för anläggande av infartsväg på fastigheten Dalskogen X:X. Det
nya enbostadshuset ska placeras på samma plats som det befintliga men kommer att bli större.
Befintligt hus och närliggande uthus upptar i dag en yta på 64 m2 medan det nya planerade
bostadshuset är på 177 m2. Utöver detta ska befintligt förråd (sjöbod) ersättas med ett nytt som
är något större på 12 m2. Sökanden avser även att anlägga en infartsväg till bostadshuset, idag
saknas detta, det finns endast en trappa från övre delen av fastigheten.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18
c § punkt 1 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av
enbostadshus och förråd (sjöbod) samt anläggande av infartsväg på fastigheten Dalskogen X:X,
vid Gullmarn i Lysekils kommun.

Som tomtplats får endast övre delen av fastigheten tas i anspråk, se karta. Vad gäller förrådet
(sjöboden) får endast den yta som upptas av byggnaden tas i anspråk för ändamålet.

Villkor
Byggnadernas placering samt utformning och vägens dragning ska följa de ritningar som
bifogats ansökan.

Inga andra byggnadsåtgärder än nyuppförande av sjöbod får utföras på den del av fastigheten
som inte är tomtplats. Staket eller andra åtgärder som hindrar allmänhetens tillgänglighet till
strandområdet får inte utföras.
________

Forts.

Forts. § 97
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av
enbostadshus och förråd (sjöbod) samt anläggande av infartsväg på fastigheten
Dalskogen X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun.

2 Som tomtplats får endast övre delen av fastigheten tas i anspråk, se karta. Vad gäller
förrådet (sjöboden) får endast den yta som upptas av byggnaden tas i anspråk för
ändamålet.

Villkor
Byggnadernas placering samt utformning och vägens dragning ska följa de ritningar som
bifogats ansökan.

Inga andra byggnadsåtgärder än nyuppförande av sjöbod får utföras på den del av fastigheten
som inte är tomtplats. Staket eller andra åtgärder som hindrar allmänhetens tillgänglighet till
strandområdet får inte utföras.
________

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.

Exp:
Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-12 17 (37)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 98

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ÄNDRING AV BRYGGA PÅ
FASTIGHETEN TRÄLEBERG X:X

Diarienummer: 11/206
Fastighetsägare: NN
Sökanden: NN
Adress: XX

Jäv
På grund av jäv deltar inte Christer Hammarqvist (C) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Sökande NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 2 mars 2011 ansökt
om strandskyddsdispens för ändring av brygga på fastigheten Träleberg X:X. Den planerade
åtgärden innebär att befintlig pålad bryggas första del ska behållas medan den yttre delen byts
till en flytbrygga med landgång. Flytbryggan är 18 m lång och 2,4 m bred och vilar på fyra
flytenheter. Ändringen innebär att bryggans totala längd ökas med 9 m. År 2005 sökte och fick
man dispens av Länsstyrelsen för att ersätta och något utöka då befintlig brygga som förstörts
under vintern. Den nuvarande pålade bryggan har farit illa under de två isvintrar som varit.
Bryggan är en gemensamhetsanläggning med åtta delägande fastigheter. Ansökan har
kompletterats med en reviderad ritning och nya mått efter dialog om flytbryggans placering
med hänsyn till vattendjupet.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18
c § punkt 3 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändring av brygga på
fastigheten Träleberg X:X, vid Trälebergskile i Lysekils kommun.

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

Villkor
Bryggan ska utformas i enlighet med handlingarna i ansökan. Den inre delen av bryggan på
pålar (del av befintlig brygga) ska vara max 12 m lång och 1,6 m bred och flytbryggan max 18
m lång och 2,4 m bred.

På bryggan får inga åtgärder vidtas som hindrar allmänheten från att beträda bryggan, t.ex.
möbler o. dyl. samt skyltar.
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 98

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 medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 3
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändring av brygga på
fastigheten Träleberg X:X, vid Trälebergskile i Lysekils kommun.

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

Villkor
Bryggan ska utformas i enlighet med handlingarna i ansökan. Den inre delen av bryggan på
pålar (del av befintlig brygga) ska vara max 12 m lång och 1,6 m bred och flytbryggan max 18
m lång och 2,4 m bred.

På bryggan får inga åtgärder vidtas som hindrar allmänheten från att beträda bryggan, t.ex.
möbler o. dyl. samt skyltar.
________

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.

Exp:
Sökanden Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 99

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR OMBYGGNAD AV BÅTHAMNEN VID
KOLHOLMARNA PÅ FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 2011/0207
Ankomstdatum: 2011-02-25
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglovsansökan för ombyggnad av befintlig småbåtshamn på fastigheten Södra
Hamnen X:X.
För området gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 17 september 1974. Vattenområdet är
betecknat med ThV (vattenområde för hamntrafik).

Syftet med ombyggnationen av befintlig småbåtshamn är att ge utrymme för NNs / NNs
nybyggnad av småbåtshamn.

Länsstyrelsens beslut den 18 februari 2011 om tillstånd för byggande i vatten innehållande
tillstånd för den aktuella åtgärden i detta ärende samt för nybyggnad av småbåtshamn i samma
område.

NN har lämnats tillfälle att inkomma med yttrande. Synpunkter har inkommit vad bland avser
begränsat utrymme i den nya hamnen, ett flertal synpunkter beträffande säkerhet i och vid
hamnen, parkeringsmöjligheter mm.
Den sökande har i skrivelse bemött synpunkterna och låter meddela att hamnen är utformad i
enlighet med Rixöbryggans rekommendationer vad gäller avstånd mellan bryggor och
bryggplatser, vidare framförs att parkeringsfrågan avses lösas i närheten av hamnen. Sökanden
har även bemött resterande synpunkter från NN och presenterat lösningar på dessa.

Åtgärden är att betrakta som planenlig.
Ingen övrig kan i plan- och bygglagens mening anses berörd av åtgärden på ett sådant sätt ska
höras i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
beviljar bygglov.
________

Forts.

Forts. § 99
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

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

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 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.

Exp:
Sökanden
NN , Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 100

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV BALKONG OCH
UTRYMNINGSTRAPPA TILL LÄGENHET I AFFÄRSHUS PÅ DEL AV
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 2011 / 0006
Ankomstdatum: 2011-01-03
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av balkong och utrymningstrappa till
lägenhet i affärshus på del av fastigheten Skaftö-Backa X:X.
För området gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.

Området och byggnaden är i detaljplanen betecknade med Thj.
Planbestämmelser 2 § 2 mom. avsnitt d:
”Med Thj betecknat område får användas endast för hamntrafik och därmed samhörigt
ändamål och, där så prövas lämpligt, småindustri och andra verksamheter, dock inte handel.”
Byggnaden gränsar mot ett område betecknat Bq.
Planbestämmelser 9 § 2 mom.:
”Inom med Bf, Th, Thj eller Thpj betecknat område skall ny bebyggelse beträffande
utformningen särskilt anpassas till omgivande värdefull bebyggelsemiljö (q-områden) där
sådan värdefull miljö förekommer.”

Byggnaden ligger på arrende på kommunal mark. Eventuella utökningar av ianspråktagen yta
ska bekräftas genom ändring av arrendeavtalet innan byggnadsåtgärder får vidtas.

Byggnaden har tidigare använts som regnklädesfabrik med fabriksförsäljning. Tillverkningen i
byggnaden har upphört, men försäljning förekommer fortfarande.
På tredje våningen räknat från kajplanen har under längre tid funnits en lägenhet. Det är till
denna som sökanden nu på den norra delen av den nordvästra långsidan avser att uppföra en
balkong på cirka 12 m2 med en trappa för utrymning mot Kattepall i nordost. Balkongen står på
stolpar med en största höjd av cirka 5,5 meter.

Byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 1999 § 197 att avslå ansökan om förhandsbesked
för en på den södra delen av den nordvästra långsidan placerad balkong. Beslutet motiverades
med hänvisning till 3 kap. 1, 2 och 10 §§ plan- och bygglagen.

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 100

Lägenheten i byggnaden är planstridig. Då den funnits på platsen i mer än tio år kan nämnden
inte ingripa för att åstadkomma rättelse. Lägenheten kan alltså finnas kvar i hittillsvarande
omfattning. Detta innebär dock inte att lägenheten blir planenlig eller att den kan utgöra grund
för att utveckla boendet i byggnaden.
En balkong med en storlek på cirka 12 m2 är inte motiverad av utrymnings- eller
brandsäkerhetsskäl. För detta krävs endast cirka 1 m2 för att utgöra avsats till en
utrymningstrappa. Balkongen skulle därmed innebära ett tillskott till den planstridiga boende-
användningen i byggnaden.

Berörda grannar Skaftö-Backa X:X och X:X samt ägaren till närliggande sjöbod har givits
tillfälle att lämna synpunkter på ansökan.
Yttrande har inkommit från Skaftö-Backa X:X med innebörden att man inte har några
invändningar mot en utrymningsväg, men att man är tveksam till en uteplats av den aktuella
storleken och undrar över möjligheten att den senare blir en inglasad veranda.
Yttrande har inkommit från sjöbodsägaren med innebörden att han anser att byggnadsåtgärden
förstör ursprungsmiljön i Grundsunds hamn, och med farhågan att det ska innebära att andra
vill göra detsamma på sina magasin och sjöbodar. Vidare uttrycks farhågor för att brandfaran
ska öka om balkongen får byggas.
Sökanden har genom ombud kommenterat granneyttrandena med att nämnden har att avgöra
frågor kring det kulturhistoriska värdet, att byggnaden i detaljplanen inte är betecknad som
särskilt bevarandevärd även om den ska anpassas till närliggande q-område, samt att man anser
att man har anpassat balkongen till kulturmiljön. Vad gäller brandfaran utgår man ifrån att den
frågan löstes i samband med bygglovet för grannens sjöbod.

I sökandens ombuds kommentar till granneyttrandet framförs att skulle finnas en byggrätt där
man vill placera balkongen. Någon sådan byggrätt finns inte med automatik för den föreslagna
åtgärden. Det rör sig visserligen inte om mark där man inte får bygga, s.k. ”prickad mark”, men
det finns heller inte en given rätt att bygga till. Alla byggnadsåtgärder ska prövas i förhållande
till detaljplanens alla bestämmelser och till lämpligheten i föreslagen markanvändning.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för balkong med stöd av 8 kap. 11
§ (åtgärden strider mot detaljplanens användningsbestämmelser), samt med stöd av 3 kap. 10 §
(åtgärden är i strid med karaktärsdragen hos traditionella magasinsbyggnader i bohuslänska
fiskehamnar).
Beslutet motiveras med att balkongen utgör en planstridig utveckling av ett boende som inte
borde förekomma i byggnaden, att storleken inte kan anses nödvändig för en utrymningsväg,
samt att den inte har stöd i regional byggnadstradition.
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 100

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

Nämnden avslår ansökan om bygglov för balkong med stöd av 8 kap. 11 § plan- och
bygglagen (SFS 1987:10) (åtgärden strider mot detaljplanens användningsbestämmelser), samt
med stöd av 3 kap. 10 § plan- och bygglagen (åtgärden är i strid med karaktärsdragen hos
traditionella magasinsbyggnader i bohuslänska fiskehamnar).

Beslutet motiveras med att balkongen utgör en planstridig utveckling av ett boende som inte
borde förekomma i byggnaden, att storleken inte kan anses nödvändig för en utrymningsväg,
samt att den inte har stöd i regional byggnadstradition.
________

Exp:
Sökanden NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb
Beslut för kännedom till berörda grannar Skaftö-Backa X:X och X:X samt sjöbodsinnehavare
Klas Berntsson
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 101

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PÅBYGGNAD AV AFFÄRSHUS
MED BOSTADSDEL INNEHÅLLANDE NIO LÄGENHETER
PÅ FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 2011 / 0486
Ankomstdatum: 2011-04-01
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för påbyggnad av affärshus med bostadsdel innehållande
nio lägenheter på fastigheten Södra hamnen X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 maj 1955.
Enligt detaljplanen får platsen användas för bostads- och handelsändamål, med en
byggnadshöjd som högst är +21,8 meter över stadens nollplan.

Byggnaden är uppförd som ett affärshus med butiker i bottenvåningen, vilka för närvarande
genomgår renovering, och en överbyggnad med lokaler för restaurang, personalrum och
fläktrum. De förstnämnda lokalerna i överbyggnaden har inte använts på många år, och
rivningslov för överbyggnaden beviljades den 24 november 2010.

En ny överbyggnad med nio lägenheter är nu planerad att uppföras ovanpå affärslokalerna. Den
nya byggnadsdelens höjd kommer att motsvara de högsta delarna på hittillsvarande
byggnadsdel, och kommer att sträcka sig upp till taknock på intilliggande byggnad på
Kungsgatan X.
Ett trapphus anordnas med huvudsaklig angöring från parkeringsdäcket på nordsidan, och hiss
samt trappa ger även tillgänglighet till lägenhetsförråd i källarvåningen. Lägenheterna placeras
med tre på vardera tre våningar, och en loftgångslösning för att komma till varje lägenhet.
P-platser i enlighet med kommunens p-norm finns tillgängliga på p-däcket.
Byggnadens utformning kommer att ansluta till den nya byggnaden på Kungsgatan 53, med
vissa specifika särdrag.

Trapphus, loftgång samt cirka 13 m2 bostadsyta ligger in mot gården utanför det djup på 12
meter som byggnadsdelen enlig detaljplanen får ha. Detta motsvarar den placering in mot
gården som befintlig byggnad hade, med den skillnaden att byggnadsdelen nu kommer att
linjera med gatulivet.

Berörda grannar, boende inom kvarteret, har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga
synpunkter har inkommit. Inga andra har, i plan- och bygglagens mening, ansetts vara berörda
av byggnationen på sådant sätt att de ska bli hörda i ärendet.

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 101

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
(mindre avvikelse från detaljplan) beviljar bygglov.
Beslutet kan motiveras med att planavvikelsen gällande husdjup är att betrakta som mindre och
i enlighet med detaljplanens syfte.
________

Yrkande
Andreas Nyström (MP), Leif Ahl (K) och 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

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) (mindre avvikelse från detaljplan)
beviljas bygglov.

Beslutet motiveras med att planavvikelsen gällande husdjup 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.

Exp:
Sökanden
Beslutet för kännedom till boende på Norra Kvarngatan X, Överklagningshänvisning,
Delgivningskvitto
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 102

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ANLÄGGANDE AV SMÅBÅTSHAMN PÅ
FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 2011 / 0341
Ankomstdatum: 2011-03-16
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för anläggande av småbåtshamn på fastigheten Södra
Hamnen X:X.
För området gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 17 september 1974.
Landområdet är betecknat med Th (hamntrafik och därmed samhörigt ändamål) och
vattenområdet är betecknat med ThV (vattenområde för hamntrafik).

Brygganläggningen består av en 30 meter lång del från land och söderut, med en vinkelrätt mot
denna placerad 60 meter lång del åt väster.
Avsikten med anläggningen är bl.a. att kunna ge service åt större båtar.

Länsstyrelsens beslut den 18 februari 2011 om tillstånd för byggande i vatten innehåller både
tillstånd för den aktuella åtgärden i detta ärende samt för ombyggnad av befintlig småbåtshamn
i samma område.

Åtgärden är att betrakta som planenlig.
Ingen kan i plan- och bygglagens mening anses berörd av åtgärden på sådant sätt att de ska
höras i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
beviljar bygglov.
________

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. § 102

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 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.

Exp:
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 103

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV PLANK PÅ FASTIGHETEN
SLÄTTEN X:X

Diarienummer: 2011 / 0220
Ankomstdatum: 2011-02-23
Fastighetsadress: XX/XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av plank på fastigheten Slätten X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 6 februari 1953.

Fastighetsägarna upplever att tomten är placerad i en trafikerad korsning, och vill därför få
möjlighet att skärma av tomten med plank i olika former för att öka möjligheten att ostört
kunna vistas på tomten.

Enligt 8 kap. 2 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) krävs bygglov för alla former av plank.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör tolkningen att bygglovbefriade staket kan ha en höjd av
maximalt 1,1 meter över marken samt ska ha minst 1/3 luft i konstruktionen. Detta innebär att
mellanrummet mellan staketspjälorna ska vara minst hälften av bredden på spjälorna. Alla
tätare och/eller högre konstruktioner utgör ett sikthinder och ska räknas som plank i fråga om
bygglovplikt.

Täta plank utgör inte en naturlig del av Lysekils traditionella bebyggelsemiljö. De kan
förekomma på speciella platser eller av speciella anledningar. Exempel på detta är bullerplank.

Ritningen till det aktuella ärendet visar på tre olika konstruktioner för olika delar av tomten.
 Orange markering är ett tätt plank med en höjd av 1,65 meter. Detta placeras på en

sträcka av 3,5 meter längs Börjessonsliden från byggnadens sydöstra hörn, samt i höjd
med husets nordvästra hörn och 5,5 meter längs Slättevallsgatan.

 Röd markering är ett glest plank med en höjd av 1,65 meter och brädor på 95 mm bredd
med 40 mm luft emellan. Detta placeras kring p-platsen på tomtens västra hörn och upp
mot det täta planket längs Slättevallsgatan.

 Grön markering är ett glest plank med en höjd av 1,00 meter och brädor på 95 mm
bredd med 40 mm luft emellan. Detta placeras från husets entré mot Slättevallsgatan
och ner längs Börjessonsliden med undantag för det täta planket vid hushörnet.

Höjdangivelse är från marken på tomten på insidan av planken.

Utformning och omfattning av planken är resultatet av en diskussion mellan fastighetsägarna
och bygglovenheten. Resultatet kan anse vara tillfredsställande ur stadsmiljösynpunkt.

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 103

Ingen granne kan i plan- och bygglagens mening anses berörd i sådan omfattning att de ska bli
hörda i ärendet

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
beviljar bygglov
________

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

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 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.

Exp: Sökanden
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 104

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN BRÄCKE X:X

Diarienummer: 2011 / 0088
Ankomstdatum: 2011-01-25
Fastighetsadress:
Sökande: NN

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Bräcke X:X.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Vid eventuell byggnation skulle den
komma att ingå i en angränsande samlad bebyggelse.
Fastigheterna Bräcke X:X, X:X och X:X avstyckades den 3 mars 1967.

I kommunens översiktsplan som antogs 2006 är området primärt betecknat med 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.”
Området är sekundärt beläget i gränszonen mellan beteckningarna R13 och R19, där R13
innebär:
”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.”
Beteckning R19 innebär:
”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.”

Tillfartsväg från väg 843 till Bräcke X:X föreslås via odlingsvägar från nordväst. Samma väg
är avsedd att användas för Bräcke X:X, samt lämpligen även för eventuell byggnation på
Bräcke X:X.

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade den 8 april 2010 § 104 positivt förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bräcke X:X.

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts § 104

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det bör finnas förutsättningar att göra en
avloppsanläggning inom fastigheten alternativt att den kan placeras utanför. För en anläggning
med utsläpp till ytvatten måste det finnas möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt
dike eller motsvarande (eventuellt över annans fastighet). Hänsyn måste tas till eventuella
befintliga närliggande samt planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). För WC med annan lösning
än sluten tank får sökanden i samråd med miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. En
ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på normal skyddsnivå för miljöskydd enligt
Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp.
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och byggnadsnämnden
innan bygglovansökan prövas.

Berörda grannar Bräcke X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att lämna synpunkter
på ärendet. Medgivande till åtgärden har inkommit från Bräcke X:X, och i övrigt har inga
yttranden inkommit.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 10 februari 2011,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen menar att med hänsyn till nyligen lämnat förhandsbesked för intilliggande
tomt bör detta ärende behandlas och bedömas på samma vis.
Förutsatt att inga hinder framkommer i samband med miljöenhetens yttrande eller
grannehörande, anser samrådsgruppen att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked
enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen bör förklara att den sökta åtgärden kan godtas.
Upplysning ska dock lämnas i ett eventuellt förhandsbesked om att översiktsplanen, med
hänsyn till möjliga lukt- och ljudstörningar, inte rekommenderar byggnation i området.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) förklarar att den sökta åtgärden kan godtas.

att miljö- och byggnadsnämnden upplyser sökanden om att kommunens översiktsplan, med
hänvisning till möjliga lukt- och ljudstörningar från närliggande område för tung industri, inte
rekommenderar byggnation i området.
________

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. § 104

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) förklarar
miljö- och byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.

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

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

Upplysning
Miljö- och byggnadsnämnden upplyser sökanden om att kommunens översiktsplan, med
hänvisning till möjliga lukt- och ljudstörningar från närliggande område för tung industri, inte
rekommenderar byggnation i området.

Exp:
Sökanden
Berörda grannar Bräcke X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning,
Delgivningskvitto
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 105

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

Diarienummer: 2011 / 0064
Ankomstdatum: 2011-01-20
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Toröd X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Området är inte klassat som riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 6 §.

Föreslagen avstyckning är på cirka 1.500 m2.
Motivet till ansökan anges vara att sökanden för närvarande hyr ett hus nära Preemraff, och att
detta kommer att rivas då industriområdet ska växa.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R4:
”Utbyggnadsområde för bostäder i glesbygden. Områden i Lyse och på Härnäset (Röe och
Ingeröd) lämpliga för ny bebyggelse för helårsändamål. Mindre grupper av hus får uppföras
efter planutredning eller detaljplan. I Ingeröd kan också prövas fritidsbebyggelse med året
runtboendestandard. Stor hänsyn skall tas till områdenas natur- och kulturvärden vid
förändrad markanvändning.”

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det bör finnas förutsättningar att göra en
avloppsanläggning inom planerad tomt. För en anläggning med utsläpp till ytvatten måste det
finnas möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt
över annans fastighet). Hänsyn måste tas till eventuella befintliga närliggande samt planerade
vattenbrunnar (hälsoskydd). För WC med annan lösning än sluten tank får sökanden i samråd
med miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. En ny avloppsanläggning ska minst klara
kravet på normal skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små
avlopp.
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och byggnadsnämnden
innan bygglovansökan prövas.

Berörda grannar Stale X:X, X:X och X:X, samt Toröd X:X har givits tillfälle att lämna
synpunkter. Inga yttranden har inkommit.

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 105

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 10 februari 2011,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att den föreslagna byggnationen stämmer med översiktsplanens syfte,
och att enstaka hus kan uppföras utan planutredningar eller detaljplan, om de inte påverkar
eventuell framtida planläggning av området.
Den föreslagna byggnationen i detta ärende påverkar enligt samrådsgruppens mening inte
vidare utbyggnad eller planläggning av området.
Förutsatt att inga hinder framkommer i samband med miljöenhetens yttrande eller
grannehörande, anser samrådsgruppen att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked
enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen bör förklara att den sökta åtgärden kan godtas.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) förklarar att den sökta åtgärden kan godtas.
________

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 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 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.

________

Exp:
Sökanden
För kännedom till berörda grannar Stale X:X, X:X och X:X, samt Toröd X:X,
Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 106

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

Diarienummer: 1010 / 0991
Ankomstdatum: 2010-06-29
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Brastads-Backa X:X
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför samlad bebyggelse.
Platsen ligger inom ett område som i kommunens kulturminnesvårdsprogram bl.a. betecknas
som ”Rik fornlämningsmiljö med unikt hällristningsområde”.
Platsen ligger inom riksintresseområde för kulturvärden enligt miljöbalken 3 kap. 6 §.

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.”
Det är också markerat med beteckningen R15:
”Områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade av reservat.
Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård (Riksintresse-
områden). De kan ha stort värde som strövområden och för strandnära aktiviteter. Delar av
områdena kan samtidigt vara av stort intresse för naturvården och innehålla stora
kulturvärden.
Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma. Vid prövning skall särskilda
hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny bebyggelse eller anläggningar
som förhindrar ett lämpligt användande eller som skadar områdenas värden för kulturvård
eller friluftsliv får tillkomma.”
Samt även betecknat med R17:
”Områden på landet med stora kulturvärden. Områdena innehåller ett varierat kulturlandskap
med traditionell jordbruksbebyggelse och värdefulla kultur- och fornminnesmiljöer.
Landskapets och bebyggelsens karaktär skall bevaras. Beskrivning av områdena och deras
värden finns under kapitlet Kulturmiljövård. Områdena ingår också som värdefulla miljöer i
kommunens antagna kulturmiljöprogram.
Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske. Stor hänsyn till landskapets
karaktär och till kultur- och fornlämningsmiljöerna skall tas vid val av tomtplats. Byggnaders
utformning skall i skala, proportioner, material och färg anpassas till omgivande kulturmiljö.
Inom område av riksintresse för kulturmiljövården får inga åtgärder vidtas som kan innebära
skada på kulturmiljön. [text fortsätter]

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 106

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom här aktuella områden är
sannolikheten att påträffa fornlämningar särskilt stor.
Samråd med kulturmiljösakkunnig skall ske vid prövning av förhandsbesked och bygglov när
byggnadsnämnden bedömer det som nödvändigt.”

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det bör finnas förutsättningar att göra en
avloppsanläggning inom fastigheten alternativt att den kan placeras utanför. För en anläggning
med utsläpp till ytvatten måste det finnas möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt
dike eller motsvarande (eventuellt över annans fastighet). Hänsyn måste tas till eventuella
befintliga närliggande samt planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). För WC med annan lösning
än sluten tank får sökanden i samråd med miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. En
ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på normal skyddsnivå för miljöskydd enligt
Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp.
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och byggnadsnämnden
innan bygglovansökan prövas.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 16 september 2010,
vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att kulturmiljön i området är av stor vikt, och ett eventuellt
tillkommande byggnader måste anpassas till detta genom villkor i förhandsbeskedet.
Placeringen av tomt och byggnader förefaller dock vara sådan att de, vid lämplig anpassning
till byggnadstraditionen, inte kan förväntas ha negativ inverkan på landskapsbilden.
Samrådgruppens mening är, att om inga invändningar inkommer från remissinstanserna, miljö-
och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § bör förklara att den sökta
åtgärden kan tillåtas.

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

Bohusläns museum har i yttrande förklarat att inga fasta fornlämningar eller fornlämnings-
miljön bedöms påverkas negativt av byggnadsföretaget. Ur kulturlandskapsaspekt bedöms
påverkan bli liten, men det är viktigt att de nya byggnaderna smälter in i omgivningarna och
underordnas landskapet. Byggnaderna bör anpassas till områdets bebyggelse vad gäller
utseende, färgsättning och materialval.

Ägaren av kraftledningen över det aktuella området har underrättats, men har inte lämnat några
synpunkter.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) förklarar att den sökta åtgärden kan godtas.

att miljö- och byggnadsnämnden ställer som villkor för bygglov att alla byggnader noga ska
anpassas till lokal byggnadstradition ifråga om utformning, material och kulörer.
________
Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 106

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 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 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.

Villkor
Miljö- och byggnadsnämnden ställer som villkor för bygglov att alla byggnader noga ska
anpassas till lokal byggnadstradition ifråga om utformning, material och kulörer.
________

Exp:
Sökanden
Berörda grannar Brastads-Backa X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X,
Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto


