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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2011-06-16 Justeringsdatum: 2011-06-20

Anslagsdatum: 2011-06-20 Anslagets nedtagande: 2011-07-12

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

Sammanträdestid: 2011-06-16 kl 09.15-12.15

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Hans Nordlund (M), ej § 132
Richard Åkerman (M), ej § 132
Christer Hammarqvist (C)
Anneli Strand (S), ej § 120
Jerry Jacobsson (S)
Leif Ahl (K), ej § 132

Tjänstemän
Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr
Mats Carlsson, stadsarkitekt
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandläggare
Josefin Kaldo, plan-bygg-och mätenhetschef,
t.o.m. § 120
Daniel Olofsson, livsmedelsinspektör, t.o.m. §
110
Dan Jagefeldt, miljöingenjör, t.o.m. § 120
Per Olsson, miljöchef, t.o.m. § 124
Anders Fransson, byråinspektör t.o.m. § 124
Jenny Andersson, miljöinspektör, t.o.m. § 124

Övriga deltagande
Anita I Andersson, kommunrevisionen, t.o.m.§
120

Filip Nordqvist (FP) för Lars-Åke Olsson (FP)
Lars-Olof Stilgård (LP) för Andreas Nyström
(MP) t.o.m. § 119
Lars-Olof Stilgård (LP) för Anneli Strand (S)
§ 120
Göran Sandström (V) för Andreas Nyström
(MP) fr.o.m § 120
Lena M Hermansson (S) för Bo Göthesson (S)
ej § 128
Jan Ivarson (M) för Bo Göthesson (S) § 128
Lars-Olof Stilgård (LP) för Hans Nordlund
(M) § 132

Icke tjänstgörande ersättare:
Göran Sandström (V), t.o.m. § 119
Lars Olof Stilgård (LP) fr.o.m. § 121, ej § 132
Jan Ivarson (M), ej § 128

Frånvarande
Anneli Strand (S) § 120
Lena M Hermansson (S) § 128
Hans Nordlund (M) § 132
Richard Åkerman (M) § 132
Göran Sandström (V) § 132
Leif Ahl (K) § 132

Paragrafer:

Fortsättning sid 2

107 - 134
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Sekreterare:
………………………………………………..
Gunvor Crogård

Ordförande:

………………………………………………..
Yngve Larsson

Justerare:

………………………………………………..
Anneli Strand
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 107

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:

3.4 Extra ärende - Miljöchefen informerar

7.4 Extra ärende - Ärende om strandskyddsdispens för anläggande av vinodling på del av
fastigheten Slätten X:X
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 108

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN APRIL OCH MAJ 2011

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

Sammanställning miljöärenden och april och maj 2011.

Bilaga: Sammanställning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 109

SAMVERKAN INOM MILJÖOMRÅDET I NORRA BOHUSLÄN

Diarienummer: MBN 11/0823

Ärendebeskrivning
I augusti 2008 inleddes en utredning om fördjupat samarbete mellan de kommunala
miljöenheterna i Norra Bohuslän. Utredningen leddes av förvaltningschefen i Sotenäs
kommun. Delrapporter, slutrapport m m har redovisats för ”styrgruppen” d.v.s. kommunalråd
och kommunchefer i de fem kommunerna. Personalen har varit involverad i olika
arbetsgrupper.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden ställer sig positiv till utvecklad samverkan i Norra Bohuslän, såväl politiskt som
verksamhetsmässigt.
att uppdra åt förvaltningen att, i samråd med aktuella kommuner, återkomma med förslag till
politisk organisation, tidplan samt en plan för verksamhetsövergång
att förutsättningen är att förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar
att redovisa hur bygglovsverksamheten organiseras i kommunen om en fristående
miljöorganisation bildas.
________

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

Leif Ahl (K) är för en utökad verksamhetsmässig samverkan men emot en bl.a. gemensam
politisk organisation och yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Nordlund m.fl. yrkande mot Ahls yrkande.

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 109

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden ställer sig positiv till utvecklad samverkan i Norra Bohuslän, såväl politiskt som
verksamhetsmässigt.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att, i samråd med aktuella kommuner, återkomma med
förslag till politisk organisation, tidplan samt en plan för verksamhetsövergång, och
att förutsättningen är att förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar samt
att redovisa hur bygglovsverksamheten organiseras i kommunen om en fristående
miljöorganisation bildas.

Reservation
Leif Ahl (K) lämnar skriftlig reservation
________

Exp:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 110

TAXA FÖR LYSEKILS KOMMUNS OFFENTLIGA KONTROLL AV LIVSMEDEL

Diarienummer: 11/0822

Ärendebeskrivning
Revidering av livsmedelstaxa för Lysekils kommun, med anledning av Livsmedelsverkets nya
vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”.

Bilaga: Livsmedelsinspektörens tjänsteskrivelse den 7 juni 2011
Livsmedelstaxan

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnämnden föreslår Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att besluta:

- att godkänna förslag till reviderad taxa för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils
kommun

- att den reviderade taxan för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils kommun
ersätter tidigare taxa och ska träda i kraft 2012-01-01

________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta:
- att godkänna förslag till reviderad taxa för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils

kommun
- att den reviderade taxan för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils kommun

ersätter tidigare taxa och ska träda i kraft 2012-01-01
________

Exp:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 111

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

April 2011
- 6 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 12 beslut rörande renhållning
- 4 beslut rörande bergvärmepumpar
- 2 beslut om livsmedel
- 1 beslut om avskrivning av ärende

Maj 2011
- 24 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 18 beslut rörande renhållning
- 4 beslut rörande bergvärmepumpar
- 12 beslut om livsmedel
- 1 beslut om strandskydd

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 112

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

April 2011
- 37 beviljade bygglov
- 26 beslut om kontrollplan

Maj 2011
- 26 beviljade bygglov
- 34 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 113

LÄNSSTYRELSENS REMISS ANGÅENDE STRANDSKYDDSDISPENSANSÖKAN
FÖR ANLÄGGANDE AV FLYTBRYGGA VID FASTIGHETEN GÅSÖ X:X,
LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: 11/0789 Lst dnr: 535-13216-2011
521-13850-2011

Ärendebeskrivning
Till länsstyrelsen har en strandskyddsdispensansökan lämnats in för att få anlägga en privat
flytbrygga med ytan 4 x 20 m + 4 x 10 m i vattenområdet vid fastigheten Gåsö X:X.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att inget särskilt skäl har presenterats i
ansökan som skulle kunna motivera att strandskyddsdispens medges.

att miljö- och byggnadsnämnden avstyrker att strandskyddsdispens lämnas för den aktuella
flytbryggan.
________

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 Nämnden gör bedömningen att inget särskilt skäl har presenterats i ansökan som skulle
kunna motivera att strandskyddsdispens medges.

2 Nämnden avstyrker att strandskyddsdispens lämnas för den aktuella flytbryggan.

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

________

Exp:
Länsstyrelsen
Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 114

MILJÖCHEFEN INFORMERAR

Nämnen delgavs löpande information, såsom nyanställning av miljöinspektör, kommande
ärenden bl.a. reviderad delegationsordning, riskbaserad miljötaxa samt ärendeinformation.
Information gavs även om besparingsförslag i budget 2012, vilket innebär 700 tkr i minskat
anslag till miljö- och byggnadsnämnden (därav 300 tkr i ökade intäkter samt 400 tkr i ökad
effektivtet). Ekvationen är mycket svår att få ihop då utökade tillsynsavgifter kräver att tillsyn
utförs av personal, som tillsammans med kostnader för hyra, datorer, etc. utgör den helt
dominerande kostnaden. Förvaltningen avser att snarast återkomma med en
konsekvensbeskrivning och förslag till verksamhet under 2012.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 115

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

Diarienummer: 08/0433
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN

NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov den 11 juni 2009 § 134, för nybyggnad av
kontors-/affärshus och garage-/förråd-/gäststuga samt anläggande av p-platser på fastigheten
Gunnesbo X:X. Berörd granne överklagade beslutet till länsstyrelsen .

Anmäles länsstyrelsens beslut den 17 maj 2011 att avslå överklagande från NN och NN.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 116

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
UPPHÄVER BESLUT OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV ALTAN OCH
BALKONG PÅ FASTIGHETEN DONA X:X

Diarienummer: 09/0535
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN, Kyrkvik Dona X:X

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 27 maj 2011 att bifalla överklagande från NN, över miljö-
och byggnadsnämndens beslut den 1 oktober 2009 § 199, att bevilja bygglov med mindre
avvikelse för uppförande av altan och balkong på fastigheten Dona X:X.

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till nämnden för ny
handläggning.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 117

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG FÖR
NYBYGGNAD AV FÖRRÅD/BASTU PÅ FASTIGHETEN EVENSÅS X:X

Diarienummer: 09/0678
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Anmäles länsstyrelsens beslut den 27 maj 2011 att avslå överklagande från NN,
över miljö- och byggnadsnämndens beslut den 20 augusti 2009 § 165 att avslå ansökan om
bygglov för nybyggnad av förråd/bastu på fastigheten Evensås X:X.
________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 118

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN
SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 09/1420
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN och NN, Skaftö-Backa X:X

NN och NN, Skaftö-Backa X:X
NN och NN, Skaftö-Backa X:X

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 april 2010 § 101, att bevilja bygglov för
påbyggnad av del av flerbostadshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen.

Anmäles länsstyrelsens beslut den 27 maj 2011 att avslå överklagande från NN och NN samt
avvisar överklaganden från NN, NN, NN och NN.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 119

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR
SJÖBODAR PÅ FASTIGHETEN BRO-FISKEBÄCK X:X

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

XX

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade genom beslut den 3 mars 2011 § 48, strandskydds-
dispens för sjöbodar på fastigheten Bro-Fiskebäck X:X. Beslutet skickades till länsstyrelsen
som beslöt att ta upp ärendet för överprövning. Länsstyrelsen har nu genom ett beslut från den
12 april 2011 upphävt nämndens beslut om strandskyddsdispens med hänvisning till att det
saknas särskilda skäl och att de planerade sjöbodarna strider mot syftet med strandskyddet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 120

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –
VINDBRUK-TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN

Diarienummer: MBN 11/0687 LKS 10-4-375

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anneli Strand (S) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Konsulten Vectura har på uppdrag av Lysekils kommun, planenheten tagit fram ett förslag till
tematiskt tillägg till översiktsplanen för Lysekils kommun daterat 2011-04-21.

Tillägget identifierar 8 möjliga områden för storskalig utbyggnad av vindkraften i Lysekils
kommun.

Kommunstyrelsen har fört ut planförslaget på samråd enligt 4 kap.3 § PBL.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att bortsett från Skottfjället och Nöteberg
som tidigare pekats ut i ÖP 2006 samt en utökning i anslutning till Brofjordens industriområde
lämpar sig inte något av de övriga sex identifierade områdena för storskalig utbyggnad av
vindkraft.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden gör bedömningen att bortsett från Skottfjället och Nöteberg som tidigare
pekats ut i ÖP 2006 samt en utökning i anslutning till Brofjordens industriområde
lämpar sig inte något av de övriga sex identifierade områdena för storskalig utbyggnad
av vindkraft.

2 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och överlämnar den som
remissvar till kommunstyrelsen.

________

Exp: Kommunstyrelsen och Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 121

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS (ERSÄTTNINGSBYGGNAD) PÅ FASTIGHETEN
LYSE-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 11/0519
Ankomstdatum: 2011-04-08
Fastighetsägare: NN
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökanden NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 8 april 2011 ansökt
om strandskyddsdispens för
nybyggnad av ett bostadshus som ersättning för befintligt hus som ska rivas.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 maj 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 ett bostadshus som
ersättning för ett befintligt hus som ska rivas på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X i Lysekils
kommun.

att som tomtplats får endast övre delen av fastigheten tas i anspråk i enlighet med
Länsstyrelsens beslut 1996-09-26 med bifogad karta.

Villkor
att byggnadens placering ska följa den ritning som bifogats ansökan.
________

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

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 121

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av ett bostadshus
som ersättning för ett befintligt hus som ska rivas på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X i
Lysekils kommun.

2 Som tomtplats får endast övre delen av fastigheten tas i anspråk i enlighet med
Länsstyrelsens beslut den 26 september 1996 med bifogad karta.

Villkor
Byggnadens placering ska följa den ritning som bifogats 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.

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

§ 122

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS (ERSÄTTNINGSBYGGNAD) PÅ FASTIGHETEN HAMRE X:X

Diarienummer: 11/0616
Ankomstdatum: 2011-04-27
Fastighetsägare: NN
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökanden NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 27 april 2011 ansökt
om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus som ersättning för ett brandskadat
hus på samma plats. Byggnaden ligger i sin helhet inom hävdad tomtmark och befintlig
hemfridszon.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 maj 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 ett bostadshus som
ersättning för ett brandskadat hus på samma plats på fastigheten Hamre X:X i Lysekils
kommun.

att som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk, se karta.

Villkor
att byggnadens placering ska följa den ritning som bifogats ansökan.
________

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

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 122

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av ett bostadshus
som ersättning för ett brandskadat hus på samma plats på fastigheten Hamre X:X i
Lysekils kommun.

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

Villkor
Byggnadens placering ska följa den ritning som bifogats 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.

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

§ 123

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV
CARPORT/FÖRRÅD (KOMPLEMENTBYGGNAD) PÅ FASTIGHETEN
LASSEHAGA X:X

Diarienummer: 11/689
Fastighetsägare: NN
Sökanden: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökande NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 9 maj 2011 ansökt om
strandskyddsdispens för komplementbyggnad (carport/förråd) på fastigheten Lassehaga X:X.
Den planerade byggnaden ska placeras på fastigheten i dess östra del nedanför en
bergssluttning där det idag är parkering för bil och vinterförvaring av båt. En mindre del av
byggnaden ska vara förråd och den huvudsakliga delen en carport för båtförvaring.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 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 komplementbyggnad på fastigheten
Lassehaga X:X, vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun.

att som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk, se karta.

Villkor
att byggnaden ska placeras och utformas enligt handlingarna i bygglovansökan.
________

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

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

Forts.

Forts. § 123
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

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 komplementbyggnad på
fastigheten Lassehaga X:X, vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun.

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

Villkor
Byggnaden ska placeras och utformas enligt handlingarna i bygglovansökan.
________

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
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 124

ÄRENDE OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ANLÄGGANDE AV VINODLING PÅ
DEL AV FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X

Diarienummer: 2011/513

Ärendebeskrivning
Medgivande av strandskyddsdispens för vinodling vid Gullmarsbaden på del av fastigheten
Slätten X:X har beslutats av miljö- och byggnadsnämnden, via delegationsbeslut av
ordföranden den 5 maj 2011. Beslutet är överklagat av NN och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har beslutat om överprövning av den beviljade dispensen .

Då överklagan har inkommit och överprövning har beslutats vinner kommunens beslut laga
kraft först efter ett eventuellt positivt beslut av länsstyrelsen. Strandskyddsdispensen gäller
således ännu inte. Sökanden NN har dock redan påbörjat planteringen av ett hundratal
vinstockar (totalt planeras ca 3000 vinstockar och ca 500 äppelträd). NNs motivering är att han
har uppfattat det tillåtet att påbörja anläggandet då det i länsstyrelsens beslut inte framgår att
dispensen inte gäller. Det har inkommit en anmälan om att odlingen har anlags.

Enligt 26 kap. 2 § Miljöbalken ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser till polis- eller
åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott.

Miljöenheten önskar informera miljö- och byggnadsnämnden om ärendet och begär beslut om
fortsatt handläggning av ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att, enligt 26 kap. 2 § Miljöbalken överlämna ärendet
till polis- eller åklagarmyndigheten samt lämnar delegation till ordföranden att fatta beslut
gällande förläggande om borttagande av planterade vinstockar för vinodling inom fastigheten
Slätten X:X.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Jerry Jacobsson (S), Richard Åkerman (M), Filip Nordqvist (FP),
Christer Hammarqvist (C), Lena M Hermansson, Anneli Strand (S) och Hans Nordlund (M)
yrkar att nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

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

Forts.

Forts. § 124
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att inte åtalsanmäla föreliggande händelse enligt kap. 26 2§ Miljöbalken, då

det inte bedöms föreligga misstanke om brott

Nämnden beslutar att tills vidare inte vidta några åtgärder i form av förelägganden, utan

avvaktar överprövande myndighets beslut vad gäller dispens från miljöbalkens

strandskyddsbestämmelser. Ärendet avses att därefter tas upp för ett eventuellt beslut om

föreläggande.

________

Upplysning

Då strandskyddsbestämmelserna är en förbudslagstiftning innebär det att inga åtgärder, varken

markförberedelser eller annat, får vidtas innan beslut om strandskyddsdispens vunnit laga kraft.

________

Exp:
NN
Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 125

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR INGLASNING DEL AV ALTAN PÅ FASTIGHETEN
FLAT X:X

Diarienummer: 2011/0319
Ankomstdatum: 2011-03-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för inglasning del av befintlig altan.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1964.
På fastigheten får enligt detaljplanen uppföras en huvudbyggnad på 75 m2 och en
komplementbyggnad på 10 m2 .
Befintlig byggnad inklusive yta under överskjutande altantak är idag 95 m2 och
ansökan avser inglasning av del av befintlig altan med 14 m2. Den totala byggnadsarean
efter tillbyggnad blir108 m2, vilket motsvarar en överyta på 44 %.

Berörda grannar Flat X:X och X:X har beretts tillfälle inkomma med synpunkter, inga
yttranden har inkommit.

Inom det aktuella planområdet har bygglov tidigare lämnats för liknande avvikelser.

Sökanden har underrättats om att tillbyggnaden kan vara för stor för att kunna kallas en mindre
avvikelse. Sökanden har därefter begärt att nämnden skall fatta ett beslut på grundval av de
inlämnade handlingarna.

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

Yrkanden
Filip Nordqvist (FP) och Jerry Jacobsson (S) anser att avvikelsen är för stor för att kunna
betraktas som mindre avvikelse och yrkar att nämnden skall avslå ansökan.

Christer Hammarqvist (C) och Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Nordqvist och Jacobssons yrkande mot Hammarqvist och Larssons yrkande.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 125

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

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Hammarqvist och Larssons yrkande om bygglov
Nej-röst för bifall till Nordqvist och Jacobssons yrkande om avslag

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson, ordf. (FP) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Filip Nordqvist (FP) x

Hans Nordlund (M) x

Richard Ackerman (M) x

Christer Hammarqvist (C) x

Lena M Hermansson (S) x

Anneli Strand (S) x

Jerry Jacobsson (S) x

Göran Sandström (V) x

Leif Ahl (K) x

Summa 7 4

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Hammarqvist och Larssons yrkande mot 4 nej-röster för Nordqvist och
Jacobssons yrkande beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Hammarqvist och
Larssons yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

Reservationer
Mot beslutet lämnar Jerry Jacobsson (S) skriftlig reservation.
Mot beslutet lämnar Filip Nordqvist (F) blank reservation.
________

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:

§ 126

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

Diarienummer: 2011 / 0114
Ankomstdatum: 2011-01-31
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Kyrkvik X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 28 oktober 1955.

Gällande detaljplan för området är från 1955 och omfattar de tretton fastigheter som ligger
mellan Pinneviksvägen, Strandvägen och tennishallen. Planen tillåter en byggnad på högst
120 m2, samt för de tre äldre byggnader som ligger längs Strandvägen också en garagebyggnad
på högst 40 m2.
Placeringen av de tio nya byggnaderna inom planområdet är också hårt styrd, med en mycket
specifik ruta på varje tomt för byggnadsplacering, och resten av fastigheterna markerad som
mark som inte får bebyggas.

Fastigheten Kyrkvik X:X fick 1955 bygglov för en 114 m2 stor byggnad. År 1998 beviljades
bygglov för en utbyggnad av källaren samt en inglasad altan, vilken ska räknas som
byggnadsarea. I bygglovet 1998 misstolkades planbestämmelserna så att alla fastigheter
tillgodoräknades den 40 m2 extra ytan för garage som enbart gäller de tre äldre byggnaderna
längs Strandvägen. Bygglovet 1998 noterar därför som enda planavvikelse att tillbyggnaden
ligger på mark som inte får bebyggas.

Den nu aktuella ansökan om bygglov gäller ytterligare 38 m2 garage sammanbyggt med
huvudbyggnaden, och på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.
Ser man till det procentuella byggandet i förhållande till de 120 m2 som är tillåtna får man
följande tal: 1955 114 m2 95 %

1998 158 m2 131 %
2011 196 m2 163 % (ansökt)

Det finns redan en byggnad inom planområdet som har betydande planavvikelser. Det är en
fastighet som fick bygglov 1955 för 146 m2 varav en stor del på mark som enligt planen inte
får bebyggas, och som därefter fick bygglov 1975 för en tillbyggnad på 51 m2. Detta innebär
att fastigheten har en byggnadsarea på 197 m2, vilket blir 64 % överyta och till stora delar på
mark som inte får bebyggas.

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 126

Berörda grannar Kyrkvik X.X, X:X, X:X och X:X har lämnat medgivande tillåtgärden.
Flera av dessa har dock påpekat olämpligheten i att spränga med explosivt material i området,
då detta vid tidigare tillfällen orsakat skador. Man rekommenderar därför att eventuell
bergspräckning görs på kemisk väg, s.k. ”snigeldynamit”.

Sökanden har i meddelande till samhällsbyggnadsförvaltningen accepterat att enbart spräcka
berg på kemisk väg genom s.k. ”snigeldynamit”.

Beslut om avvikelser av den aktuella storleken är rent generellt sett inte att betrakta som den
typ av ”mindre avvikelser” som kan fattas på delegation, utan det kräver i så fall ett
nämndbeslut i ärendet.
Som alternativ kan frågan om ändring av detaljplanen för området diskuteras. En sådan
planändring bör i så fall omfatta hela planområdet kring Vikenvägen, och ska bekostas av de
boende i området. Huruvida ett allmänt intresse för att bekosta en planändring som kan komma
alla till nytta är i dagsläget okänt.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) 8 kap. 11 §, med mindre avvikelse från detaljplan.
att beslutet kan motiveras med att motsvarande avvikelse från planbestämmelserna vid tidigare
bygglovprövning accepterats i området, samt att omgivningspåverkan av åtgärden är minimal.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Leif Ahl (K), Yngve Larsson (FP) och Filip Nordqvist (FP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

Beslutet motiveras med att motsvarande avvikelse från planbestämmelserna vid tidigare
bygglovprövning accepterats i området, samt att omgivningspåverkan av åtgärden är minimal.
________

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
Berörda grannar Kyrkvik X.X, X:X, X:X och X:X, Överklagn.hänvisn + Delgivn.kvitto
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 127

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV HOTELL / FORSKNINGS-
STATION PÅ FASTIGHETEN BRO-HÄLLER X:X

Diarienummer: 2011 / 0644
Ankomstdatum: 2011-04-29
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell / forskningsstation på fastigheten
Bro-Häller X:X.
Området är klassat som riksintresse för kulturvärden enligt miljöbalken 3 kap. 6 §.

Ingen avstyckning är aktuell, utan verksamheten ska ingå i befintlig fastighet.
Den planerade verksamheten beskrivs som:
”Hotel Lab är ett levande laboratorium för utveckling, testning och utvärdering av
upplevelserum inom hotell-, turism- och upplevelseindustrin.
Hotel Lab är ett gott exempel på småskaligt hotellbyggande i attraktivt kulturlandskap där
människans sinnliga upplevelser är i fokus.
Hotel Lab är en energieffektiv byggnad som är byggd med sunda material och som erbjuder
människor ett gott inneklimat.”

Byggnaden ska ersätta en del av en äldre ladugårdsbyggnad och uppföras i motsvarande
storlek, material och kulörer. Den kommer att innehålla åtta dubbelrum samt gemensamma ytor
med köksdel.

Projektet har delfinansierats av Leader Ranrike, och har bl.a. stöd från flera universitet,
Västsvenska Turistrådet, Västarvet och Fyrbodals kommunalförbund.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R15:
”Områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade av reservat.
Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård (Riksintresse-
områden). De kan ha stort värde som strövområden och för strandnära aktiviteter. Delar av
områdena kan samtidigt vara av stort intresse för naturvården och innehålla stora
kulturvärden.
Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma. Vid prövning skall särskilda
hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny bebyggelse eller anläggningar
som förhindrar ett lämpligt användande eller som skadar områdenas värden för kulturvård
eller friluftsliv får tillkomma.”

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 127

Området är 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.
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.”

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

Yttrande föreligger från Räddningstjänsten i vilket bl.a. framhålls att brandskydds-
dokumentation ska upprättas och byggsamråd hållas. Reglerna om brandspridnings-
begränsning, i Boverkets Byggregler (BFS 1993:57 med uppdateringar) avsnitt 5.7, ska särskilt
beaktas, och för eventuell användning av gasol ska särskilt tillstånd lämnas. I övrigt har
Räddningstjänsten inget att erinra.

Yttrande föreligger från Bohusläns museum där man ur kulturlandskaps- och bebyggelse-
perspektiv anser att förslaget inte innebär en negativ påverkan på riksintresset, eftersom det är
anpassat till befintlig bebyggelse.
Vidare sägs att man bedömer att närheten till fornlämningarna kräver Länsstyrelsens tillstånd,
men att byggnation på den kulturhistoriskt markerade gårdstomten inte kräver tillstånd.
Sökanden har underrättats om att Länsstyrelsens tillstånd krävs.

Miljöenheten har meddelat att ansökan om enskilt avlopp ännu inte inlämnats, men att
förutsättningar för att anlägga ett enskilt avlopp förefaller att finnas.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) 8 kap. 12 §.

att nämnden upplyser sökanden om att Länsstyrelsens tillstånd är en förutsättning för att få
bygga på den aktuella platsen.
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 127

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 8 kap. 12 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) beviljas bygglov.
________

Upplysning
Nämnden upplyser sökanden om att Länsstyrelsens tillstånd är en förutsättning för att få bygga
på den aktuella platsen.

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
Berörd granne Störreberg X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 128

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TVÅ KOMPLEMENTBYGGNADER PÅ
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 2011 / 0405
Ankomstdatum: 2011-03-24
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lena M Hermansson (S) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för två komplementbyggnader på fastigheten Skaftö-Backa
X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 17 september 1976.

Enligt detaljplanen får på fastigheten uppföras en huvudbyggnad och en komplementbyggnad
på sammanlagt maximalt 150 m2, varav komplementbyggnaden får uppta högst 30 m2.

Den 17 maj 1984 beviljades bygglov för en gäststuga som enligt bygglovet är på 41,3 m2. Detta
innebär att denna komplementbyggnad har en överyta på 37 % jämfört med den enligt
detaljplanen tillåtna ytan på 30 m2. Byggnaden är dessutom i sin helhet placerad på mark som
inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”.

Ansökan gäller nu en komplementbyggnad på 10 m2 som till cirka 60 % är placerad på
”prickad mark”, samt en komplementbyggnad på 15 m2 helt placerad på ”prickad mark” och på
gränsen till mark som i detaljplanen är ”allmän plats – park”.

Planbestämmelserna överskrids genom tre komplementbyggnader mot tillåtet en, samt genom
en sammanlagd yta för komplementbyggnader på 66,3 m2 mot tillåtet 30 m2 vilket är 121 %
överyta. Två av tre komplementbyggnader, samt större delen av den tredje, är också placerade
på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”.
Granskningsyttrande rörande planavvikelserna har skickats till sökanden.

Sökanden har genom sitt ombud framhållit att byggnaden på 10 m2 kan rymmas inom den för
fastigheten tillåtna totala byggnadsarean, och att byggnaden på 15 m2 ska bygglovprövas som
en ”friggebod”.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 128

En ”friggebod” har tre fördelar jämfört med sådana komplementbyggnader som bygglov-
prövas. De räknas inte in i begränsningen av antalet byggnader på fastigheten, de räknas inte
som byggnadsarea i förhållande till tillåten byggrätt på fastigheten, och de kan stå på mark som
annars inte skulle få bebyggas. Dessa fördelar förutsätter dock att de placeras minst 4,5 meter
från tomtgränsen eller närmare tomtgränsen endast med berörda grannars medgivande. För
närhet till tomtgräns mot allmän plats gäller särskilda förutsättningar.

Boverket har i en informationsskrift om Friggebodar (Boverket informerar 2008:6) skrivit
följande:
”Om man vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Det
är lämpligt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta.
Om grannen inte ger sitt medgivande måste man söka bygglov. Ansökan om bygglov prövas då
mot de bestämmelser som finns i planen. Det kan t.ex. vara så att endast en viss area på tomten
får bebyggas. Enligt förarbetena till lagen krävs bygglov om boden placeras närmare gata, väg
eller park än 4,5 meter.”

Av ovanstående information kan man utläsa att om byggnaden ska placeras närmare gränsen än
4,5 meter utan grannes medgivande ska bygglov sökas och planbestämmelserna tillämpas. Det
framgår också att om byggnaden ska placeras närmare gräns mot gata, väg eller park än
4,5 meter ska bygglov sökas. Den logiska slutsatsen blir då att även i det senare fallet ska
planbestämmelserna gälla. Att bygglovpröva en ”friggebod” som inte ska underkastas
detaljplanens bestämmelser är en orimlighet. Antingen är de bygglovbefriade eller också är de
inte ”friggebodar” alls.

Om bygglov skulle beviljas enligt ansökan måste beslutet innehålla en förklaring enligt plan-
och bygglagen (SFS 1987:10) 17 kap. 18a §, 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.
Ett beslut om bygglov måste också innehålla en samlad bedömning av avvikelserna hos de
åtgärder som nu söks och de som tidigare godtagits.

Sökanden har underrättats om att planavvikelserna är så stora att de sannolikt innebär att
ansökan avslås, men denne har begärt att få ärendet prövat av miljö- och byggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (avvikelser från detaljplanen som inte kan anses vara vare sig
mindre eller förenliga med planens syfte).

att beslutet motiveras med att redan befintliga planavvikelser är stora och att ytterligare
avvikelser inte kan anses vara mindre och i överensstämmelse med planens syfte.
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 128

Yrkande
Anneli Strand (S) och Filip Nordqvist (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap.
11 § (avvikelser från detaljplanen som inte kan anses vara vare sig mindre eller förenliga med
planens syfte).

Beslutet motiveras med att redan befintliga planavvikelser är stora och att ytterligare avvikelser
inte kan anses vara mindre och i överensstämmelse med planens syfte.
________

Exp:
Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek + Mb
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 129

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD (SJÖBOD) PÅ
ARRENDE PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X, ARRENDEPLATS XX

Diarienummer: 2011 / 0219
Ankomstdatum: 2011-02-23
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd (sjöbod) på arrende på fastigheten
Lönndal X:X. Den i ansökan föreslagna tillbyggnaden är av sådan omfattning, och skiljer sig så
kraftigt från befintlig byggnad, att den inte kan betraktas som en tillbyggnad, utan ska betraktas
som en nybyggnad.
Platsen ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.
Kommunen äger fastigheten och arrenderar ut platser för förråd (sjöbodar) och bryggor.

Platsen är i detaljplanen markerad med Sbq, och bestämmelserna säger följande:
”Inom med Sbq eller Thjq betecknat område får ny bebyggelse inte uppföras. Befintlig byggnad
som förstörts av våda får dock ersättas med en likartad. Även där så prövas lämpligt med
hänsyn till byggnadens skick och dess kulturhistoriska värde kan medges att befintlig byggnad
ersätts med en likartad. Inom med Thjq betecknat område kan dessutom medges ny bebyggelse
där så prövas lämpligt, om denna erfordras för bedrivande av småindustri, hantverk eller
annan hamnanknuten verksamhet, dock inte handel.”

Byggnaden, eller en kopia av denna, har ett värde som en del av sjöbodsraden längs kanalen i
Grundsund. Denna miljö, men inte nödvändigtvis alla de individuella byggnaderna som skapar
den, har ett kulturhistoriskt värde.

Sökanden vill ersätta ett befintligt förråd på 7 m2 med 3,0 meters taknockhöjd över bryggnivån
med en som är 14 m2 och med en nockhöjd på 3,7 meter.
Sökanden menar att befintlig byggnad inte har något kulturhistoriskt värde, samt att
fördubblingen av storleken är att betrakta som ”något större”.

Ansökan strider mot detaljplanens bokstav och syfte, vilken plan är avsedd att med endast små
och specificerade tillåtna förändringar bevara de gamla delarna av Grundsund.

En förrådsbod i samma rad fick den 16 november 2006 § 261 lov för rivning samt uppförande
av en nybyggnad lika befintlig, med motiveringen att den var i mycket dåligt skick men att
miljön behövde en ersättningsbyggnad. Det tekniska skicket var dokumenterat dåligt.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 129

Denna byggnad avsågs av sökanden att flyttas från det bakomliggande berget, vilket dock inte
accepterades under ärendets handläggning, utan byggnaden utfördes med bibehållen placering
och med annan beklädnad än trä längst ner på fasaden mot berget för att skydda mot
fuktangrepp. Detta visar hur minimala de förändringar är som kan accepteras när det enstaka
gånger beviljas bygglov för att ersätta en befintlig förrådsbyggnad med en ny.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 2 april 2009 § 80 en ansökan om bygglov för att
ersätta en förrådsbyggnad i närheten av den nu aktuella med en lika stor men med 30°
taklutning istället för befintliga 27°, samt en flyttning på 0,2 meter för att komma längre från
berget. Den ansågs inte vara i tillräckligt dåligt tekniskt skick för att motivera att den revs och
ersattes.

Två nya sjöbodar på västra sidan av kanalen, och en på den östra sidan, har tillkommit först
efter att två olika detaljplaner upprättats för dessa ändamål. Det ansågs i de fallen att nuvarande
detaljplan inte kunde frångås genom nybyggnation av sjöbodar.
Att genom enbart bygglov frångå denna princip kan få långtgående och oönskade konsekvenser
för bevarandet av Grundsunds sjöbods- och hamnmagasinskaraktär.

Berörda grannar Lönndal X:X, X:X och X:X, samt arrendehavare XX/XX och XX/XX på
Lönndal X:X har lämnat medgivande till byggnadsåtgärden.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (åtgärd som strider mot detaljplanen och dess syfte, samt som inte
kan betraktas som en mindre avvikelse).

att beslutet motiveras med att ingen förändring genom nybyggnation av förrådsbyggnader
(sjöbodar) kan tillåtas utan ändring av detaljplanen, då detta annars kan få oplanerade och
oönskade konsekvenser för bevarandet av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Jerry Jacobsson (S) och Filip Nordqvist (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

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

Forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-16 38 (53)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 129

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (åtgärd som strider mot detaljplanen och dess syfte, samt som inte
kan betraktas som en mindre avvikelse).

Beslutet motiveras med att ingen förändring genom nybyggnation av förrådsbyggnader
(sjöbodar) kan tillåtas utan ändring av detaljplanen, då detta annars kan få oplanerade och
oönskade konsekvenser för bevarandet av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö.
________

Exp:
Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek + Mb
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 130

ANSÖKAN OM TILL- OCH PÅBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN
LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 2011 / 0734
Ankomstdatum: 2011-04-29
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om till- och påbyggnad av fritidshus på fastigheten Lönndal 15:4.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.

Detaljplanen för Grundsunds samhälle innehåller bl.a. bestämmelsen:
”Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig byggnad, som
förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär”

Ansökan innefattar en tillbyggnad med 15 m2 placerad på ett avstånd av 3 meter från
fastighetsgränsen, i enlighet med planbestämmelserna. Byggnaden blir också något högre för
att göra rumshöjden rimligare, vilket inte specifikt regleras i detaljplanen.

En ansökan om bygglov för till- och påbyggnad samt höjning av huset behandlades av miljö-
och byggnadsnämnden den 11 december 2008 § 279. Beslutet blev att byggnaden fick höjas
0,1 m för att gjuta en ny bottenplatta av byggnadstekniska skäl, men övriga delar av ansökan
avslogs med hänvisning till att de stred mot detaljplanen.

En ny ansökan om bygglov för till- och påbyggnad av huset behandlades av miljö- och
byggnadsnämnden den 1 oktober 2009 § 198. Ansökan avslogs även denna gång med
hänvisning till att de stred mot plan- och bygglagen 3 kap. 10 och 12 §§, samt mot
detaljplanens bestämmelser om anpassning till områdets bebyggelsekaraktär.
Detta beslut överklagades av fastighetsägaren, och Länsstyrelsen upphävde den 29 april 2011
miljö- och byggnadsnämndens avslagsbeslut. Länsstyrelsen finner att ansökan följer
detaljplanens bestämmelser om storlek och avstånd, samt att den är anpassad till den för äldre
västkustförhållanden typiska karaktären och är anpassad till den omkringliggande bebyggelsen.
Ärendet lämnas därför åter till nämnden för ny handläggning.

Berörda grannar Lönndal 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 i det senaste skedet av handläggningen.
Yttrande har inkommit från Lönndal X:X i vilket man motsätter sig tilläggsisolering av
byggnaden från utsidan, vilket vid den gemensamma tomtgränsen skulle inkräkta på ett redan
trångt utrymme. I övrigt har man inga erinringar mot ansökan.
Yttrande har inkommit från Lönndal X:X i vilket framhålls att storleken på tillbyggnaden och
dess förhållande till befintligt hus kan utgöra en betydande olägenhet för omgivningen.

forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-16 40 (53)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 130

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen (SFS
1987:10) 8 kap. 11 §.
att beslutet motiveras med att åtgärderna är planenliga i fråga om storlek och utförande, samt
att åtgärderna inte kan anses vara en betydande olägenhet för omgivningen.
________

Yrkande
Richard Åkerman (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

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) 8 kap. 11 §.

Beslutet motiveras med att åtgärderna är planenliga i fråga om storlek och utförande, samt att
åtgärderna inte kan anses vara 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.

Exp: Sökanden
Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning,
Delgivningskvitto
Lönndal X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 131

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SMÅBÅTSHAMN MED
FLYTBRYGGOR PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 2009 / 0552
Ankomstdatum: 2009-04-28
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

c/o NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av småbåtshamn med flytbryggor på
fastigheten Lyse-Berga X:X.
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område.
Området ligger inom strandskyddsförordnande enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i beslut 2008-06-24 beviljat strandskyddsdispens för
projektet, samt meddelat att om vissa villkor följs har man inget att erinra i frågan om anmälan
om vattenverksamhet.
Detta tillstånd, vilket gällde under två år, har därefter förlängts.

På platsen finns sedan längre tid en mängd enskilda bryggor utan tillstånd. Bryggföreningen
avser att ordna förhållandena samt effektivisera utnyttjandet av området för att få in fler
båtplatser. På bryggan kommer att rymmas 21 båtplatser.
Gångvägen ut till Hjälmen via Björneviks inre del skall inte ändras eller byggas ut. Detta är
viktigt för att bevara områdets karaktär av närnaturområde med viss mänsklig påverkan.
Bryggföreningen menar att då dess medlemmar alla är boende i området, och då det är
befintliga bryggor som skall ersättas, så behövs inga nya parkeringsplatser med anledning av
den nya flytbryggan.

Utvecklingsenheten har meddelat att man avser att teckna arrendeavtal med bryggföreningen
om bygglov för småbåtshamn beviljas.

Den enda granne som kan anses berörd av projektet, Lyse-Berga X:X, har givits tillfälle att
yttra sig över ansökan. Dessa har meddelat att man har ett befintligt bryggservitut som är
placerat där den tänkta småbåtsbryggan ska ligga, samt att de anser att det borde tillskapas fler
p-platser vid Björneviks inre nordvästra del.
Därefter har förhandlingar förts mellan bryggföreningen och ägaren till Lyse-Berga X:X, vilket
utmynnat i en överenskommelse rörande tillgång till marken respektive plats vid bryggan.

Forts.

Forts. § 131
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Några uppgraderingar av vägar samt fler p-platser på kommunens mark är inte aktuella i
samband med detta projekt.

Sökanden har meddelat att man tar på sig ansvaret för att vatten- och avloppsledning till Lyse-
Berga 1:183 inte skadas under byggtiden, samt att då kommunens avloppsledning ligger så
långt från bryggorna är det ingen risk för denna.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen (SFS
1987:10) 8 kap. 12 §.
att beslutet motiveras med att bryggan skapar ordning samt ett effektivt utnyttjande av ett
område som redan är ianspråktaget för ändamålet.

att nämnden upplyser sökanden om att giltig strandskyddsdispens måste finnas under projektets
hela byggtid.

att nämnden upplyser sökanden om att ingen byggnation får påbörjas innan man förfogar över
marken/vattnet genom att ett avtal om markupplåtelse är godkänt och undertecknat av alla
parter, samt godtaget av servitutsinnehavare.
________

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 beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 12 §.

Beslutet motiveras med att bryggan skapar ordning samt ett effektivt utnyttjande av ett område
som redan är ianspråktaget för ändamålet.
________

Upplysning
 Nämnden upplyser sökanden om att giltig strandskyddsdispens måste finnas under

projektets hela byggtid.

 Nämnden upplyser sökanden om att ingen byggnation får påbörjas innan man förfogar
över marken/vattnet genom att ett avtal om markupplåtelse är godkänt och undertecknat
av alla parter, samt godtaget av servitutsinnehavare.

Forts.

Forts. § 131
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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
Lyse-Berga X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
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§ 132

ANSÖKAN I EFTERHAND FÖR ÄNDRING AV BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV
GARAGE PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 2011 / 0113
Ankomstdatum: 2011-02-07
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Jäv
Hans Nordlund (M), Richard Åkerman (M), Göran Sandström (V) och Leif Ahl (K) deltar inte
i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan i efterhand för ändring av bygglov för nybyggnad av garage på
fastigheten Lyse-Berga X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 17 april 1970.

Planbestämmelserna är avsedda för ett fritidshusområde, och tillåter en huvudbyggnad med en
maximal byggnadsarea på 80 m2 samt en komplementbyggnad på maximalt 20 m2.
Därutöver får s.k. friggebodar uppföras till en sammanlagd maximal byggnadsarea på 15 m2.

Bygglov för en garagebyggnad på 23 m2 beviljades den 30 maj 2001, i samband med bygglov
för tillbyggnad av huvudbyggnaden. Bygglovet innehöll mindre avvikelser i form av större
byggnadsarea än tillåtet samt garagets placering på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad
mark”. Garaget skulle placeras som närmast 2,0 meter från tomtgränsen.

En lägeskontroll utförd 2006 visade att garagebyggnaden uppförts betydligt större än bygglovet
medgivit, samt att den placerats mycket nära tomtgränsen.
Fastighetsägaren tillskrevs med begäran om förklaring, och han hänvisade då till att han skulle
inkomma med en bygglovsansökan i efterhand när han bl.a. klarat ut vissa frågor med sin
granne.

I februari 2011 inkom slutligen en ansökan om bygglov i efterhand för en garagebyggnad på
67,5 m2. Ingen redovisning av övriga byggnader på fastigheten utöver huvudbyggnad och
garage fanns på ritningen till ansökan.

Forts.
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Forts. § 132

En inmätning av befintliga byggnader, och en jämförelse med de enligt detaljplanen och
lagstiftning tillåtna byggnaderna, ger följande resultat:

Tillåtet enl. plan & lag Befintligt på fastigheten Avvikelse
Huvudbyggnad 80 m2 93 m2

(förrådsdel oräknad) +16 %
Uthusbyggnad 1 20 m2 67,5 m2

(enligt ritning) +237 %
Friggebod 15 m2 11 m2 (-4 m2)
Uthusbyggnad 2 0 18 m2 +100 %
Med ”Uthusbyggnad 1” avses det garage/förråd/carport placerat sydost om huvudbyggnaden,
och som nu ansökan om bygglov i efterhand gäller.
Med ”Friggebod” avses den byggnad som är placerad nordost om huvudbyggnaden.
Med ”Uthusbyggnad 2” avses den byggnad som är placerad nordväst om huvudbyggnaden.

Alternativen för att åstadkomma rättelse är att betrakta uthusbyggnad 2 som den tillåtna på
fastigheten och bygglovpröva denna samt undanröja garaget, eller, vilket är ett för
fastighetsägaren bättre alternativ, att bygglovpröva uthusbyggnad 1 (garaget) eller delar därav
samt undanröja den då olovliga uthusbyggnad 2. I båda fallen räknas byggnaden på 11 m2 som
den bygglovbefriade byggnaden enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 4 §
första stycket punkt 3.

Fastighetsägaren har framhållit bl.a. att detaljplanen är gammal, att man bor permanent på
fastigheten, att man anser att många andra har byggt garage med förråd, samt att carporten
skulle räknas som det bygglovbefriade skärmtak man kan ha enligt plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) 8 kap. 4 § första stycket punkt 2.

En detaljplan gäller tills den upphävs eller ändras, oavsett ålder. Den aktuella planen är
fortfarande avsedd för fritidsbebyggelse, och detta kan endast ändras i ett formellt
planförfarande.
Distinktionen i fastighetens användning för permanent- eller fritidsboende har ingen relevans
för bedömning av bygglovärenden.
Vissa avvikelser från detaljplanen har medgivits inom området, men det är dock inte känt att
det skulle röra sig om så mycket som 237 % över den tillåtna byggnadsarean för någon enskild
byggnad.
För bygglovbefriade skärmtak enligt paragrafen ovan stadgas dock att de ska placeras över
uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Detta är inte fallet i det nu aktuella ärendet, och ett
skärmtak som fungerar som carport är inte bygglovbefriat.

Enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 10 kap. 4 § ska en byggnadsavgift på 4 gånger den
normala bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov,
rivningslov eller marklov. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst ett tjugondels
prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa kan byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp
eller helt efterges. Om rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) skett innan
frågan om påföljd eller ingripande tagits upp på nämndens sammanträde ska inte
byggnadsavgift tas ut.

Forts.
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Forts. § 132

Enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 10 kap. 7 § ska även en tilläggsavgift tas ut om utan
lov utförs nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning eller rivning. Tilläggsavgiften är på
500 kr per m2 bruttoarea som berörts av åtgärden, med avdrag av 10 m2 vid uträkning av
avgiftsgrundande area. Tilläggsavgiften kan sättas till ett lägre belopp eller helt efterges om
föreläggande om rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) har meddelats eller
om det annars finns särskilda skäl. Om rättelse skett innan frågan om påföljd eller ingripande
tagits upp ska inte tilläggsavgift tas ut.

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

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand, med stöd av plan- och
bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (mindre avvikelse som stämmer med detaljplanens syfte)
för den del av garagebyggnaden som på ritningen betecknas med garage och förråd (45 m2).

att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand, med stöd av plan-
och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (avvikelse som inte kan anses vara mindre och som
inte stämmer med detaljplanens syfte) för den del av garagebyggnaden som på ritningen
betecknas med carport (22,5 m2).

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en byggnadsavgift enligt plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) 10 kap. 4 § ska tas ut. Avgiften bestäms till 4 x bygglovavgiften.
Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom två månader efter att detta
beslut vunnit laga kraft.

att miljö- och byggnadsnämnden ger ordföranden och stadsarkitekten i uppdrag att utforma en
skrivelse till Förvaltningsrätten gällande yrkande på uttag av tilläggsavgift enligt plan-
och bygglagen (SFS 1987:10) 10 kap. 7 §.

att miljö- och byggnadsnämnden finner att de komplementbyggnader på fastigheten som
uppförts utan bygglov, och vilka ska följa bestämmelserna i plan- och bygglagen (SFS
1987:10) 8 kap. 4 § första stycket punkt 3 (friggebodsreglerna), sammanlagt är för stora för att
kunna accepteras (11 + 18 m2).

att miljö- och byggnadsnämnden förelägger ägaren till fastigheten Lyse-Berga X:X, NN, XX,
att senast sex (6) månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft ha avlägsnat och undanröjt
den del av garagebyggnaden för vilket bygglov inte beviljats (carportdelen), samt den större
och på den nordvästra delen av tomten placerade komplementbyggnaden.

att föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________

Forts.

Forts. § 132
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Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Jerry Jacobsson (S), Christer Hammarqvist (C) och Filip Nordqvist (FP)
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand, med stöd av plan- och
bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (mindre avvikelse som stämmer med
detaljplanens syfte) för den del av garagebyggnaden som på ritningen betecknas med
garage och förråd (45 m2).

2 Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand, med stöd av
plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (avvikelse som inte kan anses vara
mindre och som inte stämmer med detaljplanens syfte) för den del av garagebyggnaden
som på ritningen betecknas med carport (22,5 m2).

3 Nämnden beslutar att en byggnadsavgift enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
10 kap. 4 § ska tas ut. Avgiften bestäms till 4 x 2820 kr (4 x bygglovavgiften).
Avgiften 11.280 kr ska betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom två
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

4 Nämnden ger ordföranden och stadsarkitekten i uppdrag att utforma en skrivelse till
förvaltningsrätten gällande yrkande på uttag av tilläggsavgift enligt plan-
och bygglagen (SFS 1987:10) 10 kap. 7 §.

5 Nämnden finner att de komplementbyggnader på fastigheten som uppförts utan
bygglov, och vilka ska följa bestämmelserna i plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8
kap. 4 § första stycket punkt 3 (friggebodsreglerna), sammanlagt är för stora för att
kunna accepteras (11 + 18 m2).

6 Nämnden förelägger ägaren till fastigheten Lyse-Berga X:X, NN, XX, att senast sex (6)
månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft ha avlägsnat och undanröjt den del
av garagebyggnaden för vilket bygglov inte beviljats (carportdelen), samt den större
och på den nordvästra delen av tomten placerade komplementbyggnaden.

7 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________

Forts.

Forts. § 132
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Exp:
NN, Överklagningshänvisning, Rek + Mb
Länsstyrelsen, Rättsenheten
Inskrivningsmyndighen
Akten
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§ 133

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ,
SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN ED X:X

Diarienummer: 2010 / 1282
Ankomstdatum: 2010-09-13
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på, samt avstyckning
av tomt från, fastigheten Ed X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, och utanför strandskydd.
Området är klassat som riksintresse för friluftslivet och naturvärden enligt miljöbalken
3 kap. 6 §.
Fastigheten är belägen norr om Brofjorden, varför bestämmelserna i miljöbalken 4 kap. 4 § om
att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse inte är tillämpliga.

Befintlig fastighet är på 7960 m2, och markerad avstyckning är på cirka 3300 m2.
Motivet till ansökan anges vara att ”dela den stora tomten i två, så att två av våra barn kan ärva
varsin tomt med fritidshus”.

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 betecknat med R15:
”Områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade av reservat.
Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård (Riksintresse-
områden). De kan ha stort värde som strövområden och för strandnära aktiviteter. Delar av
områdena kan samtidigt vara av stort intresse för naturvården och innehålla stora
kulturvärden. Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma. Vid prövning skall
särskilda hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny bebyggelse eller
anläggningar som förhindrar ett lämpligt användande eller som skadar områdenas värden för
kulturvård eller friluftsliv får tillkomma.”

Berörda grannar Ed X:X, X:X, X:X och X:X samt Bubacka X:X har givits tillfälle att yttra sig
över ansökan. Medgivande har inkommit från Ed X:X, och i övrigt har inga synpunkter
lämnats.

forts.
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Miljöenheten kan konstatera att det finns förutsättningar att göra en avloppsanläggning inom
planerad tomt eller i anslutning till denna. 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 befintliga närliggande samt planerade
vattenbrunnar (hälsoskydd). För eventuell 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 byggnads-
nämnden innan bygglovansökan prövas.

Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte den 21 oktober
2010, och kom då fram till följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att fastigheten öster om vägen, genom bebyggelse och närhet till andra
bebyggda fastigheter, kan anses vara redan ianspråktagen tomtmark och ansluter till en
befintlig bebyggelsegrupp. Den har därigenom förlorat sin betydelse för riksintresse-
ändamålen.
Ny byggnation bör dock anpassas till landskapet och omgivande bebyggelse.
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.

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.
________

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.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-16 51 (53)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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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
Nämnden ställer som villkor för beslutet att alla byggnader noga ska anpassas till lokal
byggnadstradition ifråga om utformning, material och kulörer.
________

Exp:
Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Berörda grannar Ed X:X, X:X, X:X och X:X samt Bubacka X:X, Överklagningshänvisning,
Delgivningskvitto
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§ 134

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

Diarienummer: 2011 / 0487
Ankomstdatum: 2011-04-05
Fastighetsadress: ---
Sökande: NN
Adress: XX

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

Enligt miljöbalken 4 kap. 4 § får, söder om Brofjorden, fritidsbebyggelse komma till stånd
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse, om det inte gäller sådan som
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller gäller enkla fritidshus i närheten av de stora
tätortsregionerna.
Detta medför att en bostadsbyggnad i det angivna läget måste följa kraven på helårsstandard
enligt Boverkets Byggregler (BFS 1993:57).

Föreslagen avstyckning är på cirka 4.800 m2.

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. Stor restriktivitet mot ny
bebyggelse skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl.”

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 21 april 2011, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att det kan vara möjligt att tillskapa en ny fastighet på den aktuella
platsen utan att natur- och kulturvärdena eller möjligheten för friluftsliv och rekreation
påverkas negativt. En förutsättning är dock att byggnader placeras och utformas i traditionell
bohuslänsk stil med hänsyn till omgivningen. Ingen mark som är strandskyddad bör ingå i
tomten.
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.

forts.
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Miljöenheten har lämnat yttrande med påpekande om att det när det gäller avloppsfrågan finns
flera svårigheter, bl.a. ”hög skyddsnivå” och Natura 2000-område. Detta innebär att
konventionell avloppsanläggning med infiltration eller markbädd för WC och BDT-
avloppsvatten inte klarar reningskraven.
Även krav på bortledning av BDT-avloppsvattnet efter rening kan komma att ställas.
Miljöenheten kan tillstyrka ett positivt förhandsbesked med förbehåll att miljö- och
byggnadsnämnden inte säkert kan komma att lämna tillstånd för någon avloppsanläggning med
WC där avloppsvattnet efter behandling släpps ut till mark eller vatten samt att det måste
säkerställas att en ny avloppsledning för dagvatten och renat BDT-avloppsvatten anläggs med
utlopp på södra sidan om vägen närmare havet.

Berörda grannar Skaftö X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Medgivande har inkommit från Skaftö X:X, och i övrigt har inga synpunkter lämnats.

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

att miljö- och byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader ska uppföras i
traditionell bohuslänsk stil.
________

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
Nämnden ställer som villkor för beslutet att byggnader ska uppföras i traditionell bohuslänsk
stil.
________

Exp: Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Berörda grannar Skaftö X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning,
Delgivningskvitto


