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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2011-08-25 Justeringsdatum: 2011-08-30

Anslagsdatum: 2011-08-30 Anslagets nedtagande: 2011 09-21

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

Sammanträdestid: 2011-08-25 kl 09.15 - 13.45
Ajournering 12.00-13.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Lars-Åke Olsson (FP)
Hans Nordlund (M), t.o.m. kl.12.00 § 153
Richard Åkerman (M)
Christer Hammarqvist (C)
Bo Göthesson (S)
Anneli Strand (S), t.o.m. kl.10.00 § 143
Jerry Jacobsson (S)
Andreas Nyström (MP)

Tjänstemän:
Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr
Mats Carlsson, stadsarkitekt
Josefin Kaldo, plan-bygg- och mätenhetschef
Rickard Alström, planarkitekt, t.o.m. § 139
Anders Fransson, byråinspektör t.o.m. § 151
Jenny Andersson, miljöinspektör, t.o.m. § 151
Christina Andersson, miljöinspektör, t.o.m. §
152

Göran Emanuelsson (S) för Leif Ahl (K)
Kristoffer Zakariasson (S) för Anneli Strand
fr.o.m kl.10.00 § 144
Jan Ivarson (M) fr.o.m kl.13.00 § 154 för Hans
Nordlund (M)

Icke tjänstgörande ersättare:
Jan Ivarson (M) t.o.m. kl.12.00 § 153
Filip Nordqvist (FP)
Lars Olof Stilgård (LP)
Anneli Strand (S) fr.o.m kl.11.30 § 152
Lena M Hermansson (S) t.o.m. kl. 12.00 § 153

Frånvarande
Anneli Strand (S) kl.10.00-11.30 §§ 144 – 151
Lena M Hermansson (S) fr.o.m kl.13.00 § 154
Hans Nordlund (M) fr.o.m kl. 13.00 § 154

Paragrafer: 135 - 161

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

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

Justerare:
………………………………………………..
Bo Göthesson
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 135

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 136

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN JUNI 2011

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

Sammanställning miljöärenden och juni 2011.

Bilaga: Sammanställning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 137

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Juni 2011
- 12 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 7 beslut rörande renhållning
- 3 beslut rörande bergvärmepumpar
- 0 beslut om livsmedel
- 0 beslut om avskrivning av ärende

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-08-25 5 (51)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 138

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Juni 2011
- 23 beviljade bygglov
- 18 beslut om kontrollplan
- 2 avvisningsbeslut – för sent inkommen överklagan

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 139

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM PÅGÅENDE
ARBETE MED FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅBYFJORDEN

LKS diarienummer: 11/257-212

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om pågående arbete med fördjupad översiktsplan
för Åbyfjorden, vilket bedrivs i samarbete med Sotenäs kommun.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 140

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM PÅFÖRD BYGGNADSAVGIFT
AVSEENDE TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X

Diarienummer: 2009 / 0995
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 november 2009 § 220 att bevilja bygglov i
efterhand för tillbyggnad av enbostadshus, samt påförde fastighetsägaren en byggnadsavgift på
3384 kr (2 x bygglovavgiften).
Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 22 juli 2011
avslår överklagandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 141

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
UPPHÄVER BESLUT BETRÄFFANDE FÖRELÄGGANDE OM
FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SOTENÄS TRIAL CLUB I LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: 2008 / 1413
Fastighetsbeteckning: Brattön X:X och X:X
Klagande: NN, Brattön X:X

NN och NN Brattön X:X

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2009 § att förelägga Sotenäs Trial Club
försiktighetsmått i sju punkter, för verksamheten på träningsområdet på fastigheterna Brattön
X:X och X:X I Lysekils kommun.
Beslutet fattades med stöd av 2 kap. 3 §, 9 kap. 6 §, samt 26 kap. 9 § miljöbalken.

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av ägaren till Brattön X:X, NN, samt av
ägarna till Brattön X:X, NN och NN. De klagande vill att verksamheten helt flyttas från
området då de anser att den är störande, samt anger en rad störningsmoment och olägenheter.

Länsstyrelsen har i beslut den 8 juli 2011 upphävt nämndens beslut om föreläggande om
försiktighetsmått. Länsstyrelsen anger i sin motivering att anledningarna till upphävandet är att
eventuell hänsyn vid jakt inte utretts tillräckligt samt att träningshelger inte reglerats
tillräckligt.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 142

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE PÅ
ÖVERKLAGAN AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR
SJÖBODAR PÅ FASTIGHETEN BRO-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 11/35 MD målnummer: M 1671-11
Fastighetsägare: NN
Sökanden/klaganden: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade genom beslut § 48 den 3 mars 2011
strandskyddsdispens för sjöbodar på fastigheten Bro-Fiskebäck X:X. Beslutet skickades till
Länsstyrelsen som beslöt att ta upp ärendet för överprövning. Länsstyrelsen har 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.

Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen av Båtviks brygg-
förening som anför följande:

 De planerade sjöbodarna bedöms inte hindra allmänheten från att röra sig i området.
 Genom byggnationen anser man att platsen blir snyggare och att skötseln av området

blir bättre.
 Det blir en miljövinst med minskad biltrafik till viken.
 Platsen anses vara ianspråktagen då den använts för båtuppställning m.m. i många år.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt begär nu yttrande från miljö- och
byggnadsnämnden på Båtviks Bryggförenings överklagan.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om att lämna strandskyddsdispens för
sjöbodar på fastigheten Bro-Fiskebäck X:X och anser att länsstyrelsens beslut ska upphävas.
Beslutet kan motiveras med att nämnden anser att den aktuella platsen är ianspråktagen sedan
länge och att den sökta åtgärden inte försämrar tillgängligheten för allmänheten i området samt
att den inte strider mot strandskyddets syften.
________

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.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 142

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden vidhåller sitt beslut om att lämna strandskyddsdispens för sjöbodar på fastigheten
Bro-Fiskebäck X:X och anser att länsstyrelsens beslut ska upphävas.
Beslutet kan motiveras med att nämnden anser att den aktuella platsen är ianspråktagen sedan
länge och att den sökta åtgärden inte försämrar tillgängligheten för allmänheten i området samt
att den inte strider mot strandskyddets syften.

________

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 143

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –
DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ FASTIGHETEN EVENSÅS X:X

MBN diarienummer: 09/1500
LKS diarienummer: 07/019/214

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av ca 30 bostäder fördelade i flerbostadshus,
gruppbyggda småhus samt styckbyggda småhus inom del av fastigheten Evensås X:X på
Östersidan på Skaftö.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juli 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och byggnadsnämnden anser att det utöver tidigare lämnade synpunkter finns behov av
ytterligare justering av detaljplaneförslaget. På plankartan anges att naturmarken med
beteckning n1 ska behålla sin befintliga struktur och vegetation och skall inte omfattas av
markarbeten, sprängningar eller utfyllnader. Inga restriktioner anges för övrig naturmark.
Nämnden anser att det generellt inte bör göras någon exploatering eller uppläggning av
schaktmassor, byggmaterial etc. ens tillfälligt på det som betecknas som naturmark. I denna
plan kolliderar detta med att en del av naturmarken ska exploateras med en lekplats (NÖ-hörnet
av planområdet). En justering bör göras så att det tydligt framgår att denna yta är avsatt för
byggande av en lekplats och inte samtidigt betecknas som naturmark.

att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget med de lämnade synpunkterna.
________

Yrkande
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 anser att det utöver tidigare lämnade synpunkter finns behov av ytterligare
justering av detaljplaneförslaget. På plankartan anges att naturmarken med beteckning
n1 ska behålla sin befintliga struktur och vegetation och skall inte omfattas av
markarbeten, sprängningar eller utfyllnader. Inga restriktioner anges för övrig
naturmark. Nämnden anser att det generellt inte bör göras någon exploatering eller
uppläggning av schaktmassor, byggmaterial etc. ens tillfälligt på det som betecknas som
naturmark.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 143

I denna plan kolliderar detta med att en del av naturmarken ska exploateras med en
lekplats (NÖ-hörnet av planområdet). En justering bör göras så att det tydligt framgår att
denna yta är avsatt för byggande av en lekplats och inte samtidigt betecknas som
naturmark.

2 Nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget med de lämnade synpunkterna.

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

__________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Planenheten
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-08-25 13 (51)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 144

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –
DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ FASTIGHETEN GRÖNSKULT X:X

MBN diarienummer: 11/0883
LKS diarienummer: 05/104/214

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra iordningställande av 27-30 tomter för bostadsändamål i
ett område där det finns fem befintliga bostadshus.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 juli 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget med påpekandet att det
förutsätter att det är praktiskt genomförbart att lösa dagvattenfrågan på ett miljömässigt
godtagbart sätt med det förslag som presenterats. Detta bör bekräftas genom granskning av
sakkunnig på området.

________

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

1 Nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget med påpekandet att det förutsätter att det är
praktiskt genomförbart att lösa dagvattenfrågan på ett miljömässigt godtagbart sätt med
det förslag som presenterats. Detta bör bekräftas genom granskning av sakkunnig på
området.

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

________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Planenheten
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 145

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –
DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, NORRA SKALHAMN, FASTIGHETERNA LYSE
X:X OCH LYSE X:X

MBN diarienummer: 11/0988
LKS diarienummer: 11/95/214

Ärendebeskrivning
Den nu aktuella detaljplanens syfte är att i anslutning till samhället Skalhamn möjliggöra
byggande av drygt 30 enfamiljshus med möjlighet till inslag av gruppbyggda småhus, kedjehus
eller radhus.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande: Miljö- och byggnadsnämnden anser
att hänsyn i stora drag har tagits till naturvärdena inom planområdet. De ur natursynpunkt
värdefullaste ytorna har undantagits från exploatering. Däremot kommer med planförslaget den
naturliga kontakten med omgivande natur att skäras av kring dammen i norr då bebyggelse
planeras runt hela dammen. Det är angeläget att någon ”grön korridor” utan bebyggelse behålls
åtminstone i en riktning, i första hand västerut kring den lilla bäck (tidvis vattenförande) som
avvattnar dammen. För att åstadkomma detta bör exploateringsgraden minskas så att
”Kvartersmark” längst mot NV ändras till ”Natur” så att den marken kommer att förbli
oexploaterad. Då åtminstone en väg kommer att skära av dammen från den omgivande
naturmarken västerut är det angeläget att en ändamålsenlig vägpassage för t.ex. groddjur
iordningställs så som även framhålls i naturinventeringen.

Nämnden anser att en precisering bör göras så att det tydligt framgår vilken yta som ska få
disponeras för att iordningställa en lekplats och vilken yta som ska få förbli naturmark. Om det
är så att hela den med ”Natur2” betecknade ytan ska stå till förfogande för lekplats bör den
snarare ingå i kvartersmark och inte betecknas med ”Natur” överhuvudtaget. Huvudregeln bör
vara att mark som betecknas ”Natur” ska få förbli orörd och inte exploateras. Sådan mark bör
heller inte få disponeras för uppläggning av schaktmassor, byggmaterial etc. ens tillfälligt
under byggtiden då det ofta leder till bestående skador.

Nämnden anser inte att det finns anledning att ändra i de lokala föreskrifterna för att skydda
människors hälsa och miljön och införa tillståndsplikt för brunnsborrning för energiändamål då
det inte är motiverat för att skydda människors hälsa och miljön. Istället bör det kartläggas
innan planen fastställs var man av andra skäl inte ska få borra så att det kan införas som en
planbestämmelse. Om detta inte entydigt kan kartläggas bör ett generellt förbud mot all
brunnsborrning införas inom hela planområdet.

att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget med de här gjorda
påpekandena.
________

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 145

Yrkanden
Andreas Nyström (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att
det behöver göras en utredning med eventuella kontrollmätningar som tydligt visar att ingen
gas eller olja kan läcka ut från bergrummen till mark, vatten eller luft inom planområdet.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden anser att hänsyn i stora drag har tagits till naturvärdena inom planområdet.
De ur natursynpunkt värdefullaste ytorna har undantagits från exploatering. Däremot
kommer med planförslaget den naturliga kontakten med omgivande natur att skäras av
kring dammen i norr då bebyggelse planeras runt hela dammen. Det är angeläget att
någon ”grön korridor” utan bebyggelse behålls åtminstone i en riktning, i första hand
västerut kring den lilla bäck (tidvis vattenförande) som avvattnar dammen. För att
åstadkomma detta bör exploateringsgraden minskas så att ”Kvartersmark” längst mot
NV ändras till ”Natur” så att den marken kommer att förbli oexploaterad. Då
åtminstone en väg kommer att skära av dammen från den omgivande naturmarken
västerut är det angeläget att en ändamålsenlig vägpassage för t.ex. groddjur
iordningställs så som även framhålls i naturinventeringen.

2 Nämnden anser att en precisering bör göras så att det tydligt framgår vilken yta som ska
få disponeras för att iordningställa en lekplats och vilken yta som ska få förbli
naturmark. Om det är så att hela den med ”Natur2” betecknade ytan ska stå till
förfogande för lekplats bör den snarare ingå i kvartersmark och inte betecknas med
”Natur” överhuvudtaget. Huvudregeln bör vara att mark som betecknas ”Natur” ska få
förbli orörd och inte exploateras. Sådan mark bör heller inte få disponeras för
uppläggning av schaktmassor, byggmaterial etc. ens tillfälligt under byggtiden då det
ofta leder till bestående skador.

3 Nämnden anser inte att det finns anledning att ändra i de lokala föreskrifterna för att
skydda människors hälsa och miljön och införa tillståndsplikt för brunnsborrning för
energiändamål då det inte är motiverat för att skydda människors hälsa och miljön.
Istället bör det kartläggas innan planen fastställs var man av andra skäl inte ska få borra
så att det kan införas som en planbestämmelse. Om detta inte entydigt kan kartläggas
bör ett generellt förbud mot all brunnsborrning införas inom hela planområdet.

4 Nämnden anser att det behöver göras en utredning med eventuella kontrollmätningar
som tydligt visar att ingen gas eller olja kan läcka ut från bergrummen till mark, vatten
eller luft inom planområdet.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 145

5 Nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget med de här gjorda påpekandena.

6 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och översänder den som
remissvar till kommunstyrelsen.

________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Planenheten
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 146

ANMÄLAN –
STOPPAT BYGGE AV PARKERINGSPLATS PÅ FASTIGHETERNA TUNTORP X:X
OCH X:X

Diarienummer: 2011 / 0346
Byggherre: NN och NN

Ärendebeskrivning
Bygglovenheten stoppade den 16 juni 2011 ett pågående bygge av en parkeringsplats på
fastigheterna Tuntorp X:X och X:X, för användning av kunder till Konsum i Brastad.

En ansökan om bygglov för ombyggnad av delar av Konsumbutiken samt anläggande av
parkeringsplats hade inkommit den 16 mars, men diskussioner angående parkeringen pågick
fortfarande med planenheten rörande utformning av platsen kring rondellen i Brastad.
Byggverksamheten påbörjades således utan att bygglov beviljats.

Enligt gällande detaljplan ska marken användas för järnvägstrafikändamål (Tuntorp X:X)
respektive bostadsändamål (Tuntorp X:X). En planändring ska göras för området, men
parkeringsändamål är inte planenlig användning.

Bygget av parkeringsplatsen stoppades efter skrivelsen från bygglovenheten.
Bygglov för ombyggnad av konsumbutiken har beviljats, och diskussioner angående
utformningen av parkeringen har återupptagits.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Information antecknas till protokollet
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 147

ANMÄLAN –
STOPPAT BYGGE AV MUR I TOMTGRÄNS PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 2011 / 0899
Byggherre: NN

Bygglovenheten stoppade den 30 juni 2011 ett pågående bygge av en mur i tomtgräns på
fastigheten Lönndal X:X.

Förvaltningen gjordes uppmärksam på att ett bygge av en mur startat i tomtgränsen mellan
fastigheterna Lönndal X:X och X:X.
Murar är bygglovpliktiga, och bygglov för åtgärden saknades. Ingen ansökan hade heller
lämnats in angående bygglov för att uppföra en mur.
Murens konstruktion är av betongsten, och hur den var avsedd att se ut i färdigt skick är ännu
oklart.

Bygget av muren stoppades efter skrivelsen från bygglovenheten.
Byggherren upplystes i byggstoppskrivelsen om att en byggsanktionsavgift blir aktuell om det
utförda murbygget inte undanröjs före nämndens behandling av ärendet. Han har dock svarat
att han avser att söka bygglov för muren i efterhand.

I samband med detta ärende uppdagades ett öppet tillsynsärende gällande fastigheten Lönndal
X:X, vilket nu har aktualiserats och kontakt har tagits med fastighetsägaren.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet
________



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-08-25 19 (51)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 148

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS KUNGÖRELSE –
PREEM PETROLEUM AB, PRÖVOTIDSREDOVISNING I FRÅGA OM
ENERGIFÖRSÖRJNING SAMT ANHÅLLAN OM TILLSTÅND ATT UPPFÖRA OCH
DRIVA EN ANLÄGGNING FÖR MOTTAGNING, LAGRING OCH HANTERING AV
FLYTANDE NATURGAS (LNG)

Diarienummer: 2011 / 0357

Ärendebeskrivning
Preem Petroleum AB har den 29 dec. 2006 samt den 28 april 2011 inkommit med
prövotidsredovisning avseende energiförsörjning. Bolaget har även yrkat tillstånd att uppföra
och driva en anläggning för mottagning, lagring och hantering av flytande naturgas (LNG)
ävensom utlastning till bil. I denna del har även ingetts en ny miljökonsekvensbeskrivning.

I fråga om tillståndsyrkandet avseende LNG yrkar bolaget på skyndsam handläggning för att
kunna göra nödvändiga anslutningar till raffinaderiet under storstoppet 2013.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att tillstånd att uppföra driva en anläggning för
mottagning, lagring och hantering av flytande naturgas (LNG) lämnas i enlighet med bolagets
ansökan.
________

Yrkande
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 tillstyrker att tillstånd att uppföra och driva en anläggning för mottagning, lagring
och hantering av flytande naturgas (LNG) lämnas i enlighet med bolagets ansökan.

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och översänder den som
remissvar till mark- och miljödomstolen
________

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen
Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 149

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ÄNDRING AV BRYGGA PÅ
FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 11/896
Fastighetsägare: NN
Sökanden: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökande NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) 2011-06-29 ansökt om
strandskyddsdispens för ändring av brygga på fastigheten Lyse-Berga 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 10 m lång och 1,5 m bred, med trädäck och
tunnor som flytenheter. Medelvattendjupet där flytbryggan börjar är enligt sökanden 1,2 m.
Ändringen innebär att bryggans totala längd blir oförändrad. Befintlig pålad brygga har funnits
på platsen sedan 50-talet och har nyligen renoverats. Den nuvarande pålade bryggan har farit
illa under de isvintrar som varit och har av isen raserats i den yttre delen. Den nya flytbryggan
görs lätt och kommer att tas upp på vintern. Bryggan är gemensam för ett antal närliggande
fastigheter.
Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 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 och 3 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändring av brygga
på fastigheten Lyse-Berga X:X, vid Trälebergskile i Lysekils kommun.
Endast den yta som upptas av bryggan får tas i anspråk för ändamålet.

att miljö- och byggnadsnämnden villkorar dispensen med följande punkter:
Bryggan ska utformas i enlighet med handlingarna i ansökan. Den inre delen av bryggan på
pålar (del av befintlig brygga) ska vara 32 m lång och 2,4 respektive 1,8 m bred och
flytbryggan max 10 m lång och 1,5 m bred och med en två meters landgång emellan.
På bryggan får inga åtgärder vidtas som hindrar allmänheten från att beträda bryggan, t.ex.
möbler o. dyl. samt skyltar.
________

Yrkande
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. § 149

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden medger med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 och 3 miljöbalken,
dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändring av brygga på fastigheten Lyse-
Berga X:X, vid Trälebergskile i Lysekils kommun.

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

Villkor
1 Bryggan ska utformas i enlighet med handlingarna i ansökan. Den inre delen av

bryggan på pålar (del av befintlig brygga) ska vara 32 m lång och 2,4 respektive 1,8 m
bred och flytbryggan max 10 m lång och 1,5 m bred och med en två meters landgång
emellan.

2 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.

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

§ 150

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPSTÄLLNING AV
VILLAVAGNAR PÅ FASTIGHETERNA DALSKOGEN X:X OCH X:X

Diarienummer: 11/705
Fastighetsägare: NN
Sökanden: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökanden Tångens NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) 2011-05-12
ansökt om strandskyddsdispens för uppställning av villavagnar på fastigheterna Dalskogen X:X
och X:X. Villavagnar har funnits uppställda på platsen sedan att antal år och ägs av ett antal
privatpersoner. Strandskyddsdispens saknas för villavagnarna. Länsstyrelsen har i beslut 2010-
12-17 riktat mot respektive ägare förelagt om borttagande av villavagnar på de aktuella
fastigheterna. Länsstyrelsen beslut har av en del av villavagnsägarna överklagats till Mark- och
miljödomstolen i Vänersborg som i dom meddelad 2011-05-17 avslår överklagandet. En
ansökan om strandskyddsdispens har nu inlämnats till Lysekils kommun, dock inte av
villavagnsägarna utan av fastighetsägaren. Ärendet gäller alltså uppställning av ett antal
villavagnar. I en skrivelse från 2011-07-18 har miljöenheten meddelat att det till nämnden
kommer att föreslås ett avslag på ansökan om dispens då särskilda skäl tycks saknas. Sökanden
har därefter meddelat att han ändå önskar att ärendet tas upp i miljö- och byggnadsnämnden.
Skriftlig information i ärendet har lämnats in av ägare till villavagnar i området.

Miljöenheten har besökt platsen.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för uppställning av villavagnar på fastigheterna Dalskogen X:X
och X:X, vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun.
________

Yrkande
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.

Forts. § 150
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppställning av
villavagnar på fastigheterna Dalskogen X:X och X:X, vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun.
________

Upplysningar
Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götaland som ska ta ställning till om det
finns skäl för prövning av kommunens beslut om dispens eller inte.

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

§ 151

AVVISNING AV ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR
MUSSELODLINGAR I SALTÖ FJORD

Diarienummer: 10/1028
Fastighetsägare: Lysekils kommun m.fl.
Sökanden: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
NN sökte hösten 2010 strandskyddsdispens för fortsatt musselodling i sex olika områden i
Saltö fjord. Efter det att företaget begärts i konkurs meddelade norska NN att man övertog
ansökan om strandskyddsdispens. Sedan dess har man genom konkursförvaltarens utredningar
om äganderätten konstaterat att NN inte har något ägande eller rådighet över de
musselanläggningar som ligger i Saltö fjord. Dessa är numera genom avtal med
konkursförvaltaren delvis köpta av annan intressent och delvis finns ytterligare andra
intressenter vad gäller att plocka upp musselodlingar ur havet. Då NN enligt vad de själva
meddelat inte har några avsikter att bedriva musselodling i Saltö fjord och då de inte har någon
rådighet över anläggningarna ifråga finns det heller ingen anledning att pröva den aktuella
ansökan om strandskyddsdispens. I ett brev från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-05-18
uppmanades NN att meddela om ansökan kunde avskrivas då den inte längre kan anses vara
aktuell. På detta brev har inget svar kommit. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås därför
besluta om att avvisa ansökan med hänvisning till det som redovisats ovan.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutar att avvisa ansökan från NN om
strandskyddsdispens för musselodlingar i Saltö fjord, Lysekils kommun.
________

Yrkande
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 avvisa ansökan från NN om strandskyddsdispens för musselodlingar i
Saltö fjord, Lysekils kommun
________

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

§ 152

ÄNDRING AV BEVILJAT BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ
FASTIGHETEN FOSSA X:X (ÄNDRAD PLACERING)

Diarienummer: 2011 / 0777
Ankomstdatum: 2011-07-27
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ändrad placering av fritidshus i tidigare beviljat bygglov.
Bygglovet beviljades den 24 maj 2011 med diarienummer 2011/0777.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 27 juni 1969.

Sökanden önskar ändra placering av byggnaden för att slippa spränga bort det berg som är
beläget mitt i byggrätten.

Sökt placering strider mot gällande detaljplan då byggnaden i ansökan delvis blir placerad på
mark som är som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”.

Sökt placering stämmer väl överens med tidigare gjorda avsteg från detaljplanen inom
området, samt är motiverad av topografiska hänsyn.

Berörda grannar på fastigheterna Fossa X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnat sitt
medgivande.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad placering, enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 31 § (liten avvikelse från detaljplan).
Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är att betrakta som liten och i enlighet med
detaljplanens syfte.
________

Yrkande
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. § 152

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), liten avvikelse från detaljplan,
beviljas bygglov för ändrad placering.

Beslutet motiveras med att avvikelsen är att betrakta som liten och i enlighet med detaljplanens
syfte.
________

Beslutet giltighetstid
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dagen beslutet vinner laga kraft.

Beslutet skickas till:
Sökanden
Hörda grannar Fossa X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning,
Delgivningskvitto
Post- och Inrikes Tidningar
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 153

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH PÅBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 2011 / 0239
Ankomstdatum: 2011-03-02
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

c/o NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för till- och påbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Skaftö-Backa X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.
Området har i detaljplanen beteckningen Bq (bostäder, särskild miljöhänsyn), dock gäller för
området mellan fastigheten och strandlinjen beteckningen Sbq (sjöbodar, särskild miljö-
hänsyn)

Fastighetens gräns mot väster (kanalen) går längs byggnadens västra huvudvägg.
Bygglov beviljades den 13 februari 1995 för att göra en tillbyggnad åt väster bestående av en
glasad veranda med 2,75 meters bredd och 1,55 meters djup utanför tomtgränsen, med
överhäng ovanför kommunal mark. Lovet inkluderade också en tillbyggnad åt öster med farstu
och wc/dusch. Båda tillbyggnaderna var i ett plan.

De nu aktuella åtgärderna består av att den glasade verandan mot väster breddas till 4,6 meter
utan ökning av djupet, samt att utbyggnaden mot öster delvis byggs på i plan 2 så att en bättre
trapplösning erhålles. Fönster flyttas på fasaden mot väster som en konsekvens av
verandabreddningen.
Tillkommande byggnadsarea är cirka 3 m2.

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

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 153

Ansökan kan utformningsmässigt konstateras vara i enlighet med detaljplanens bestämmelser,
samt vara i enlighet med kraven på förändringar av byggnader enligt detaljplanen och
3 kap. 10 § plan- och bygglagen.
Utökningen av den glasade verandan strider mot detaljplanens bestämmelser rörande
användning samt avstånd till tomtgräns. Då det handlar om liten en utökning av befintlig
byggnadsdel med redan planstridig placering, bör detta dock kunna accepteras som en mindre
avvikelse i plan- och bygglagens mening.

Berörda grannar Skaftö-Backa X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från Skaftö-Backa X:X med innebörden att påbyggnaden mot
öster tar bort fastighetens utsikt mot södra delen av kanalen, samt att påbyggnaden också
medger insyn mot den egna trädgården.
Utvecklingsenheten har meddelat att man inte har något att erinra mot utökningen av den
glasade verandan över kommunal mark.

Sökanden har lämnat kommentarer till grannens yttrande med innebörden att då Skaftö-
Backa X:X ligger högre belägen än X:X är utsiktsförändringen mot nordväst och norr inte alls
påverkad av byggnadsåtgärden, samt att begränsningen av utsikten mot sydväst är av marginell
natur och något man får tåla på en tättbebyggd plats som Grundsund.
Sökanden är också av uppfattningen att en syn på platsen bör göras innan beslut fattas, samt att
byggnadsåtgärderna är av stor vikt för nyttjandet av den aktuella byggnaden.

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 om bygglov gäller enbart för byggnadsåtgärder på huvudbyggnaden, och inte för
åtgärder gällande altan, plank etc.
Beslutet kan motiveras med att byggnadsåtgärderna inte kan anses förvanska byggnaden, att
planavvikelserna är mindre och i enlighet med detaljplanens syfte, samt att olägenheten för
berörda grannar inte kan anses vara betydande.

att miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med bygglovsbeslutet upplyser fastighetsägaren
om att ett medgivande till byggnadsåtgärderna inte ändrar kommunens ställningstagande till
förmån för ett bibehållande av den på detaljplan och servitut baserade allmänna gångväg som
löper över fastigheten.
________

Yrkande
Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-08-25 29 (51)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 153

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) (mindre avvikelse från detaljplan)
beviljas bygglov.
Beslutet om bygglov gäller enbart för byggnadsåtgärder på huvudbyggnaden, och inte för
åtgärder gällande altan, plank etc.

Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärderna inte kan anses förvanska byggnaden, att
planavvikelserna är mindre och i enlighet med detaljplanens syfte, samt att olägenheten för
berörda grannar inte kan anses vara betydande.
________

Upplysning
Nämnden upplyser fastighetsägaren om att ett medgivande till byggnadsåtgärderna inte ändrar
kommunens ställningstagande till förmån för ett bibehållande av den på detaljplan och servitut
baserade allmänna gångväg som löper över fastigheten.

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

Beslutet skickas till:
Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Skaftö-Backa X:X, X:X, och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Skaftö-Fiskebäck X:X, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
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§ 154

BYGGLOVSANSÖKAN I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV KOMPLEMENT-
BYGGNAD PÅ FASTIGHETEN SLÄTTNA X:X

Diarienummer: 2011 / 0920
Ankomstdatum: 2011-06-30
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten Slättna X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjordes uppmärksamma på att vad som föreföll vara
bygglovpliktiga byggnadsåtgärder pågick på fastigheten Slättna X:X utan att bygglov beviljats.
Handläggaren skickade den 17 juni 2011 ett brev till fastighetsägaren med begäran om
förklaring, och har också varit på plats för att dokumentera det pågående bygget.

Den 30 juni inkom en ansökan om bygglov i efterhand, där det kan konstateras att en
komplementbyggnad uppförts intill och i höjd med en ny altan. Altanen i sig är inte så hög att
den kräver bygglov, då den är lägre än den altan med 1,2 meters höjd som av Regeringsrätten
konstaterades vara bygglovbefriad i målet RÅ 1995 ref. 42. Då komplementbyggnaden dels
byggts med golvet i höjd med altangolvet, vilket ger en totalhöjd från marken överstigande de
tillåtna 3,0 meter, och dels är byggd närmare tomtgränsen än 4,5 meter, uppfyller den inte
kraven på bygglovbefrielse som s.k. ”friggebod” enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
9 kap. 4 § första stycket punkt 3.

Byggnadsåtgärden är, enligt PBL 9 kap. 2 § första stycket punkt 1 samt 9 kap. 6 § första och
andra styckena, bygglovpliktig inom ett område med sammanhållen bebyggelse då den utförts
närmare gränsen än 4,5 meter, och de grannar som berörs inte lämnat medgivande till den.

Berörda grannar, Lyse X:X och X:X samt Slättna X:X, X:X och X:X, har givits tillfälle att
yttra sig över ansökan om bygglov.
Yttrande har inkommit från Lyse X:X med innebörden att den nya altanen medger insyn på den
egna fastigheten och in i byggnaden.
Sökanden har kommenterat det inkomna yttrandet med att det är komplementbyggnaden som
p.g.a. sin höjd är bygglovpliktig och inte altanen. Man framhåller också att man inte har något
intresse av att titta in till grannen, samt att denne har en altan med utsikt mot den egna tomten.

forts.
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forts. § 154

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) [PBL] 11 kap. 51 § ska tillsynsmyndigheten
(= Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun) ta ut en byggsanktionsavgift om någon
bryter mot en bestämmelse i PBL 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som meddelats med
stöd av någon bestämmelse i PBL 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-
förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter.

Gällande en byggnad på högst 15 m2 är, enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)
9 kap. 6 § punkt 3, byggsanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp för att inte söka bygglov när
detta krävs enligt PBL 9 kap. 2 § första stycket punkt 1.
0,25 prisbasbelopp är under innevarande år 10 700 kronor.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 31 §
beviljar bygglov för komplementbyggnaden.
Beslutet kan motiveras med att byggnaden inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för
omgivningen.
att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 11 kap.
51 §, samt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 6 § punkt 3, beslutar om uttag
av en byggsanktionsavgift på 0,25 prisbasbelopp vilket motsvarar 10 700 kronor.
Beslutet om uttag av byggsanktionsavgift riktas till NN, XX.
________

Yrkande
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 Med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (liten avvikelse från
detaljplan) beviljas bygglov i efterhand.
Beslutet motiveras med att byggnaden inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för
omgivningen.

2 Nämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 § (SFS 2010:900), samt
plan- och byggförordningen 9 kap. 6 § punkt 3 (SFS 2011:338), om uttag av en
byggsanktionsavgift på 0,25 prisbasbelopp vilket motsvarar 10 700 kronor.
Beslutet om uttag av byggsanktionsavgift riktas mot NN, XX
Byggsanktionsavgiften 10 700 kronor skall betalas till Lysekils kommun inom två
månader efter att detta beslut har delgivits den avgiftsskyldige.

________
Forts.

Forts. § 154
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Beslutet skickas till:
NN, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Hörda grannar Lyse X:X, X:X samt Slättna X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning,
Delgivningskvitto
Post- och Inrikes Tidningar
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 155

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ALTAN
PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X

Diarienummer: 2011 / 0706
Ankomstdatum: 2011-05-05
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av altan på fastigheten Mariedal X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 20 april 1972.

Fastigheten är granne till Mariedal X:X, där ett bygglovärende är aktuellt vid samma tidpunkt.

Altanen är av sådan höjd att den visuellt kan uppfattas som en byggnadsvolym, och den är
därmed bygglovpliktig enligt domar från Regeringsrätten i mål RÅ 2009 ref. 67. Den bör dock
inte, i likhet med tidigare beviljade bygglov i området, räknas in i tillåten byggnadsarea
förutsatt att den förblir öppen och inte senare kommer att byggas in.
Enligt detaljplanen får byggnad, där så prövas lämpligt, uppföras i gräns med granntomt. Den
nu aktuella altanen är placerad 0,4 meter från gräns mot Mariedal X:X.
Byggnadsåtgärden får därmed anses som planenlig, om närheten till tomtgräns bedöms som
lämplig.

Berörd granne Mariedal X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Yttrande har inkommit med innebörden att om inte de själva kan få bygga på sin fastighet
p.g.a. den tillbyggda altanen, utgör denna en betydande olägenhet för dem.
Sökanden har givits tillfälle att kommentera grannens yttrande, men något svar har inte
inkommit.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av altan, enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 30 §.
Beslutet kan motiveras med att liknande bygglov beviljats inom området tidigare, och att
byggnadsåtgärderna därmed följer de lokala förutsättningarna.
________

Yrkande
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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Forts. § 155

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beviljas bygglov.
Beslutet motiveras med att liknande bygglov beviljats inom området tidigare, och att
byggnadsåtgärderna därmed följer de lokala förutsättningarna.

2 Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för slutbesked: Intyg från
byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat
bygglov.
_________

Beslutet giltighetstid
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dagen beslutet vinner laga kraft.

Övriga upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörd granne Mariedal X:X, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Post- och Inrikes Tidningar
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§ 156

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS SAMT AV
ALTAN PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X

Diarienummer: 2011 / 0803
Ankomstdatum: 2011-05-30
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt av altan på
fastigheten Mariedal X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 20 april 1972.

Fastigheten är granne till Mariedal X:X, där ett bygglovärende är aktuellt vid samma tidpunkt.

Altanen är av sådan höjd att den visuellt kan uppfattas som en byggnadsvolym, och den är
därmed bygglovpliktig enligt domar från Regeringsrätten i mål RÅ 2009 ref. 67. Den bör dock
inte, i likhet med tidigare beviljade bygglov i området, räknas in i tillåten byggnadsarea
förutsatt att den förblir öppen och inte senare kommer att byggas in.
Enligt detaljplanen får byggnad, där så prövas lämpligt, uppföras i gräns med granntomt. De nu
aktuella byggnadsåtgärderna gäller en tillbyggnad placerad cirka 7 meter från gräns mot
Mariedal X:X och cirka 4,5 meter från X:X, samt en altantillbyggnad med samma mått till
gräns mot Mariedal X:X och placerad i gräns mot X:X.

Cirka 0,2 meter av det östra hörnet på tillbyggnaden förefaller bli placerat på mark som inte får
bebyggas, s.k. ”prickad mark”, men detta kan vara ett resultat av tolkningen av
planbestämmelsegränserna.

Mariedal X.X har lämnat medgivande till åtgärderna.
Berörd granne Mariedal X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Yttrande har inkommit med innebörden att man är negativ till byggnadsåtgärderna med
angivande av att man förlorar solljus och utsikt, samt får en känsla av att bli inbyggd och få
ökad insyn.
Sökanden har kommenterat grannens yttrande med hänvisning till diskussioner kring tidigare
byggnadsåtgärder på grannfastigheten, samt med hänvisning till att utsikt inte kan ägas.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och altan,
enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 31 § (liten avvikelse från detaljplan).
Beslutet kan motiveras med att liknande bygglov beviljats inom området tidigare, och att
byggnadsåtgärderna därmed följer de lokala förutsättningarna. Avvikelsen är att betrakta som
liten och i enlighet med detaljplanens syfte.
________

Forts.
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Forts. § 156

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (liten avvikelse från
detaljplan) beviljas bygglov.
Beslutet motiveras med att liknande bygglov beviljats inom området tidigare, och att
byggnadsåtgärderna därmed följer de lokala förutsättningarna. Avvikelsen är att
betrakta som liten och i enlighet med detaljplanens syfte.

2 Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för slutbesked: Intyg från
byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat
bygglov.
________

Beslutet giltighetstid
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dagen beslutet vinner laga kraft.

Övriga upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörd granne Mariedal X:X, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Post- och Inrikes Tidningar
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§ 157

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH
KOMPLEMENTBYGGNAD, SAMT RIVNINGSLOV FÖR BEFINTLIGA
BYGGNADER, PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 2011 / 0858
Ankomstdatum: 2011-06-15
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad,
samt rivningslov för befintliga byggnader, på fastigheten Lyse-Berga X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 28 januari 2010.

Fastigheten är belägen inom strandskyddat område.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade strandskyddsdispens för åtgärderna i den nu aktuella
ansökan den 7 april 2011 § 72.

Enligt detaljplanen får nya huvudbyggnader endast tillkomma som ersättningsbyggnader för
befintliga huvudbyggnader, vilket är fallet i detta ärende.
Både huvudbyggnad och komplementbyggnad är placerade på samma plats som de befintliga,
och med byggnadsarea enligt detaljplanen.

Enligt detaljplanen ska ny huvudbyggnads byggnadshöjd (enligt plan- och byggförordningen
1 kap. 3 §) vara lika den befintliga byggnaden. Takkupor får utöver detta anordnas utmed högst
en tredjedel av takfotens längd.
Huvudbyggnaden avviker från detaljplanens bestämmelser genom att byggnadshöjden ökats
från 4,35 meter till 5,15 meter. Detta har dock skett utan höjning av byggnadens taknock, vilket
innebär att omgivningspåverkan blir försumbar. Byggnaden har genom denna ändring fått en
taklutning som bättre överensstämmer med bohuslänsk byggnadstradition.

Den ursprungliga huvudbyggnaden på platsen hade en byggnadshöjd motsvarande befintlig
byggnad, och ett ryggåstak med cirka 30° lutning. År 1959 beviljades bygglov för att resa taket
till 45° lutning, vilket var i enlighet med den tidens arkitekturideal. Taknocken fick därvid den
höjd som den har idag, och vilken höjd också kommer att överensstämma med byggnaden i den
aktuella ansökan.
Den nya byggnaden återtar dock den ursprungliga byggnadens taklutning, och adderar ett
förhöjt väggliv i enlighet med vad som kan anses vara riktiga proportioner för ett bohuslänskt
bostadshus.
Av arkitektoniska och landskapsbildsmässiga skäl finns därför anledning att anse att den nya
byggnadens former och proportioner stämmer väl överens med kraven i plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) 2 kap. 6 § första stycket punkt 1, samt 8 kap. 1 § punkt 2. Syftet med planen
att inte föra in främmande formelement i området får därmed anses vara väl tillgodosett.

forts.
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forts. § 157

Berörda grannar Lyse-Berga X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Medgivande har inkommit från Lyse-Berga X:X samt en av delägarna till Lyse-Berga X:X.
Yttrande har inkommit från Lyse-Berga X:X i vilket framförs farhåga att havsutsikten kommer
att påverkas negativt, att nuvarande byggnader ska anses ha stort kulturhistoriskt värde och
därmed inte få förändras, samt att strandskyddet skulle förhindra en större byggnadsarea än den
befintliga
Yttrande har även inkommit från den andra delägaren till Lyse-Berga X:X i vilket uttrycks oro
för att den lilla havsutsikt man har ska försvinna i och med byggnationen.

Sökanden har lämnat kommentarer till granneyttrandena med att då byggnaden kommer på
samma plats och med samma nockhöjd som befintligt hus så kommer utsikten inte att
påverkas, samt att det utseende byggnaden fick kring år 1960 inte kan anses ha kulturhistoriskt
värde. Det nämns även att byggnadernas storlek är enligt detaljplanen.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av huvudbyggnad och
komplementbyggnad, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 31 § (liten
avvikelse från detaljplanen i enlighet med planens syfte).
Beslutet kan motiveras med att byggnadsåtgärden i allt väsentligt följer planbestämmelserna,
att den resulterar i god arkitektur med god helhetsverkan, samt att den inte kan anses utgöra en
betydande olägenhet för omgivningen.

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för befintliga byggnader, med stöd av
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 34 §
________

Yrkande
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 Med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (liten avvikelse från
detaljplan, i enlighet med planens syfte) beviljas bygglov för nybyggnad av
huvudbyggnad och komplementbyggnad.
Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden i allt väsentligt följer
planbestämmelserna, att den resulterar i god arkitektur med god helhetsverkan, samt att
den inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen.

Forts.
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Forts. § 157

2 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 34 § beviljas rivningslov för
befintliga byggnader.

3 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: NN, XX.

________

Övriga upplysningar
 Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett

startbesked.
Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats, tillkommer avgift motsvarande 1
prisbasbelopp.

 Teknisk samråd krävs i detta ärende.
 Utstakning/Lägeskontroll av byggnaden ska ske genom miljö- och byggnadsnämndens

försorg eller av annan som nämnden godtar som kompetent för uppgiften.

 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan-
och bygglagen.

Beslutet giltighetstid
Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dagen beslutet vinner laga kraft.

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar Lyse-Berga X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Lyse-Berga X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Post- och Inrikes Tidningar
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 158

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 2010 / 1535
Ankomstdatum: 2010-10-27
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö-
Backa X:X.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 1987-10-12.

Sökanden avser att uppföra en tillbyggnad med en byggnadsarea på 12,6 m2 placerad i
tomtgräns, samt med balkong ovanpå, ovanför mark som enligt marklov 2001-01-24 höjdes till
att ligga strax under våningsbjälklaget på byggnaden.
Något giltigt bygglov för att räkna den höjda marken som en tillbyggnad med byggnadsvolym
finns inte. Någon befintlig byggnadsarea finns därmed inte på den aktuella platsen.

Den aktuella fastigheten har i detaljplanen beteckningen Bq, och tillämpliga bestämmelser
enligt detaljplanen är då följande:

1 § Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt värdefull miljö. Bebyggelsens yttre och
den utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den enhetliga och för äldre västkust-
förhållanden typiska karaktären bibehålles.

6 § 1 mom. Inom med Bq betecknat område får ny bebyggelse ej uppföras närmare
fastighetsgräns än 3 meter.
[Not: då nya byggnader inte får uppföras inom Bq-område enligt 7 § 3 mom. kan detta inte
tolkas som annat än gällande tillåten tillbyggnad enligt 7 § 4 mom.]

7 § 3 mom. På tomt som omfattar med Bq betecknat område får ny byggnad inte uppföras.
Befintlig byggnad som förstörts av våda (brand eller dyl.) får dock ersättas med en likartad.

7 § 4 mom. På tomt som omfattar med Bq betecknat område får befintlig huvudbyggnad
byggas till med sammanlagt högst 15 m2 efter planförslagets fastställandedatum där så prövas
vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret, med särskilt
beaktande av den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsemiljön. Uthus får ej byggas till.
[Not: detaljplanen antogs 1987-10-12]

9 § 1 mom. Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig byggnad,
som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Ny bebyggelse skall beträffande
utformningen omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär.
[Not: även här kan ”ny bebyggelse” inte tolkas som annat än gällande tillåten tillbyggnad
enligt 7 § 4 mom.]

Tolkningen av begreppet ”ny bebyggelse” har stöd genom samtal med en person vilken deltog i
arbetet med detaljplanen.
forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 158

I ett tidigare ärende (diarienummer 04/048 och 09/0677) avslog byggnadsnämnden samt miljö-
och byggnadsnämnden ansökningar om bygglovför att få bygga på den aktuella platsen.
Ansökningarna gällde då en balkongliknande konstruktion i två våningar med taklätta och tak,
vilket endast skulle kräva fönster för att bli helt inbyggd.
I det första ärendet hänvisade nämnden till 6 § 1 mom. i detaljplanen (ny bebyggelses avstånd
till tomtgräns), vilket av överprövande instanser inte ansågs vara relevant i det aktuella ärendet.
Denna uppfattning bör dock kunna ifrågasättas efter Regeringsrättens domar i RÅ 2009 ref. 67
gällande tre fall av altanbyggen där det visuella intrycket av byggnadsvolym var det tyngst
vägande skälet vid bedömning av om en konstruktion utgjorde en byggnadsdel med
byggnadsvolym och -area.
När ärendet efter överklagande av det första beslutet togs upp på nytt avslogs det med
hänvisning till utformnings- och arkitekturbestämmelserna i plan- och bygglagen samt
detaljplanebestämmelserna. Avslaget överklagades av sökanden till länsstyrelsen som i beslut
den 2 februari 2011 avslog överklagandet. Sökanden överklagade vidare till förvaltnings-rätten,
med efter upplysning från kommunens bygglovhandläggare att det nu aktuella ärendet inte
kunde prövas på samma plats som ett ärende under överklagan, drogs överklagandet hos
förvaltningsrätten tillbaka.

Den nu aktuella ansökan strider mot detaljplanens 6 § 1 mom.: ”Inom med Bq betecknat
område får ny bebyggelse ej uppföras närmare fastighetsgräns än 3 meter”. Begreppet ny
bebyggelse gäller enligt tidigare rättsprövningar även tillbyggnader.
Hela tillbyggnaden ligger inom tre meter från tomtgränsen.

Berörda grannar Skaftö-Backa X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Yttrande har inkommit från Skaftö-Backa X:X, i vilket framhålls att ansökan strider mot
detaljplanens 6 § 1 mom., samt att den innebär en betydande olägenhet enligt plan- och
bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 2 § genom utsiktsförlust mot Grundsunds hamn från både
övre och nedre våningen av den egna byggnaden.

Sökanden har begärt att ärendet prövas i sin nuvarande form, och hävdar att rättsprövningen av
ärende 04/048 skulle visa att detaljplanens 6 § 1 mom. inte över huvud taget skulle vara
tillämplig på fastigheten. Han menar även att tillbyggnaden är förenlig med ett prydligt och
ändamålsenligt bebyggande av området.
Det förstnämnda är dock en felaktig tolkning, då den definitionen inte gäller generellt utan
enbart för den då aktuella byggnadskonstruktionen, och vilken definition enligt tidigare stycke
i denna text kan ifrågasättas genom senare tillkomna Regeringsrättsdomar. Den nu aktuella
ansökan gäller tveklöst en byggnadsvolym med byggnadsarea, och därmed är 6 § 1 mom.
tillämplig.

forts.
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forts. § 158

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad, med stöd av plan-
och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § första stycket punkt 1, och då 8 kap. 11 § sjätte
stycket inte är tillämpligt. Tillbyggnaden strider i sin helhet mot kravet på avstånd till
tomtgräns i detaljplanens 6 § 1 mom.
Beslutet kan motiveras med att avvikelsen från planbestämmelserna inte är mindre eller i
överensstämmelse med planens syften, att en planavvikelse med den föreslagna omfattningen
kan få betydande negativa konsekvenser för detaljplanen, samt att tillbyggnaden kan medföra
en betydande olägenhet för omgivningen.
________

Yrkande
Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad, med stöd av plan- och bygglagen (SFS
1987:10) 8 kap. 11 § första stycket punkt 1, och då 8 kap. 11 § sjätte stycket inte är tillämpligt.
Tillbyggnaden strider i sin helhet mot kravet på avstånd till tomtgräns i detaljplanens
6 § 1 mom.

Beslutet motiveras med att avvikelsen från planbestämmelserna inte är mindre eller i
överensstämmelse med planens syften, att en planavvikelse med den föreslagna omfattningen
kan få betydande negativa konsekvenser för detaljplanen, samt att tillbyggnaden kan medföra
en betydande olägenhet för omgivningen.
________

Beslutet skickas till:
NN, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
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§ 159

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

Diarienummer: 2010 / 1602
Ankomstdatum: 2010-11-09
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Torgestad X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Fastigheten ligger utanför strandskyddat område och utanför Gullmarns naturreservat.
Fastigheten ligger inte inom riksintresseområde.

Ärendet avsåg från början avstyckning av fyra tomter för bostadsbebyggelse, men efter
synpunkter från samrådsgruppen rörande detaljplanekrav ändrades ansökan till att gälla en tomt
för bostadsändamål.

Föreslagen avstyckning är på cirka 2 200 m2.
Motivet till ansökan att sökanden vill kunna ha kvar en tomt som utgör en liten bit av
föräldrahemmet.

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.”
Öster om väg 830 ligger de norra delarna av det i kulturmiljöprogrammet beskrivna Torgestad-
Alsbäcksområdet med tidiga sommarvillor och f.d. badortspensionat.

På fastigheten Torgestad X:X lämnade miljö- och byggnadsnämnden den 19 augusti 2010
§ 188 positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt avstyckning av tomt.

Intill den föreslagna tomten ligger en registrerad kulturhistorisk lämning, Lyse X:X
(bytomt/gårdstomt), vilket dock inte ens kräver länsstyrelsens tillstånd för byggande inom
denna. Lämningen utgör därmed inget hinder för ansökan.

forts.
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forts. § 159

Remiss är skickad till miljöenheten.
Sannolikt finns förutsättningar för att lösa avloppsfrågan inom eller i anslutning till tomten.
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 planerade dricksvattenbrunnar (hälsoskydd). För WC med annan lösning än sluten
tank får sökanden/exploatör 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 25 november 2010,
(då det gällde fyra tomter) vilket resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen kan konstatera att den aktuella platsen ligger intill en gammal gårdstomt, och
nära det i kulturmiljöprogrammet beskrivna Torgestad-Alsbäcksområdet med gamla
sommarvillor och f.d. pensionat. Detta gör att det befintliga öppna landskapet är värt att bevara,
och att om bebyggelse ska komma till stånd är det viktigt att kunna styra både lokalisering och
utformning av denna.
Samrådsgruppen anser därför att förutsättningarna för fyra nya tomter i det föreslagna läget bör
utredas i ett detaljplanearbete.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 34 § förklara att den sökta åtgärden med fyra tomter inte kan
tillåtas enbart på grundval av bygglovsprövning, med hänvisning till kravet på
detaljplaneläggning enligt 5 kap. 1 § PBL.

Sökanden har därefter ändrat ansökan till att gälla endast en tomt.

Berörda grannar Hamre X:X, X:X och X:X, samt Torgestad X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och
X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Medgivande till åtgärden har inkommit från Torgestad X:X.
Yttranden har inkommit från Torgestad X:X och X:X, vilka är negativa till byggnadsåtgärden
med motiveringen att den skulle minska eller ta bort utsikten över Gullmarn, samt menar att det
på 1960- respektive -80-talet inte nämnts att den aktuella platsen skulle komma att bebyggas.
Sökanden har givits tillfälle att kommentera granneyttrandena, och har bemött dessa var för
sig. Några utfästelser kring att marken inte skulle bebyggas säger man sig inte känna till, utan
hänvisar tvärtemot till att det på 1980-talet inte kunde ges sådana löften varför en annan tänkt
fastighetsöverlåtelse inte kom till stånd. Vad avser utsikt menar man att denna endast existerar
p.g.a. att marken hålls öppen av stamfastigheten, samt att det av grannar inlämnade
fotomontagets riktighet kan ifrågasättas.

forts.
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Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
8 kap. 34 § förklarar att den sökta åtgärden kan tillåtas utan att prövning av markens lämplighet
för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning sker genom detaljplanläggning i
enlighet med 5 kap. 1 § PBL.

att miljö- och byggnadsnämnden villkorar beslutet om förhandsbesked med att placering och
utformning av byggnader ska ske med hänsyn till landskapsbilden och i enlighet med lokal
byggnadstradition.
________

Yrkanden
Jan Ivarson (M), Torbjörn Stensson (S), Yngve Larsson (FP) och Bo Göthesson (S) yrkar att
ärendet ska återremitteras till förvaltningen för kontakt med sökanden för att revidera ansökan
på så sätt att tomtläget justeras så att utsträckningen av tomten förläggs i öst-västlig riktning,
90o vridet jämfört med inlämnat förslag. Justeringen är avsedd att minska påverkan av
byggnadsplaceringen för bakomliggande fastigheter.

Lars-Åke Olsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till förvaltningen för kontakt med sökanden för att revidera ansökan på
så sätt att tomtläget justeras så att utsträckningen av tomten förläggs i öst-västlig riktning,
90o vridet jämfört med inlämnat förslag. Justeringen är avsedd att minska påverkan av
byggnadsplaceringen för bakomliggande fastigheter.

________

Beslutet skickas till:
Sökanden
Hamre X:X, X:X och X:X, samt Torgestad X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, för kännedom
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§ 160

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV FYRA
ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FÖR DESSA FRÅN,
FASTIGHETERNA LASSEHAGA X:X OCH X:X

Diarienummer: 2011 / 0224
Ankomstdatum: 2011-02-23
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på, samt
avstyckning av tomter för dessa från, fastigheterna Lassehaga X:X och X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Området är inte klassat som riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, och ligger inte inom
strandskydd eller andra begränsningar.

Föreslagna avstyckningar är på cirka 3 000 - 3.500 m2.
Motivet till ansökan anges vara att skapa fyra fastigheter för försäljning.

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.”

På berget ovanför den aktuella platsen beslutade miljö- och byggnadsnämnden den
13 december 2010 att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
samt avstyckning av tomt för detta. Denna har fått beteckningen Stora Berg X:X.

I remissvar från miljöenheten konstateras att det bör finnas förutsättningar att lösa
avloppsfrågan inom respektive tomt men för att minska risken för påverkan på dricksvatten
m.m. bör ett område avsättas i den västra delen för avloppsanläggning(ar) för alla fyra tomter
(d.v.s. nedströms tomterna). 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 planerade dricksvattenbrunnar (hälsoskydd). För WC
med annan lösning än sluten tank får sökanden/exploatör 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.

forts.
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Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 17 mars 2011, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att, om vederbörligt hänsyn tas till landskapsbilden vid placering och
utformning av husen, området kan tåla en mindre grupp hus i det aktuella läget. Gemensamma
lösningar för t.ex. avlopp och utfart är att föredra.
Samrådsgruppen anser att, om inga hinder uppstår vid grannehörande, remiss till Bohusläns
museum eller ur miljösynpunkt, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked bör
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Berörda grannar Stora Berg X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Gemensamt yttrande från dessa har inkommit med innebörden att de anser att fyra nya hus i
området blir för mycket och att läget för dessa kommer att försämras genom återplantering av
skog på Stora Berg X:X. Man anser att bygglov inte ska beviljas annat än för enstaka hus på
det aktuella området.
Sökanden har kommenterat granneyttrandet med bl.a. att han inte anser att det föreligger
problem av det slag som pekas på. Han menar även att om den nya tomten på Stora Berg X:X
var tänkt att slippa grannar, så skulle den inte styckats av i gränsen till en annan fastighet.

Även om ingen fornlämning är markerad inom 100 meter från området som är aktuellt för
bebyggelse, har mängden fornlämningar i närområdet motiverat en remiss till Bohusläns
museum.
Museet har i yttrande angivit att man är generellt tveksam till nybebyggelse inom äldre
odlingsmark, om det inte knyter an till befintlig bebyggelse. Man menar också att man bör se
över exploateringens omfattning och placering i förhållande till landskap och övrig bebyggelse.
Byggnader i omfattning enligt förslaget bör placeras i anslutning till bergets fot. Museet menar
också att fornlämningsförekomsten i området och exploateringens omfattning gör att en
särskild arkeologisk utredning är motiverad.
Sökanden har kommenterat museets yttrande med att byggnader kan placeras och utformas i
enlighet med synpunkterna från museet. Sökanden påpekar även att om de kostnader som
uppstår i samband med en arkeologisk undersökning ska bäras av de nya tomterna, varför det
föreslagna antalet är motiverat även av detta skäl.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
8 kap. 34 § förklarar att den sökta åtgärden kan tillåtas utan att prövning av markens lämplighet
för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning sker genom detaljplanläggning i
enlighet med 5 kap. 1 § PBL.

att miljö- och byggnadsnämnden villkorar beslutet om förhandsbesked med att placering och
utformning av byggnader ska ske med hänsyn till landskapsbilden och i enlighet med lokal
byggnadstradition.
________

Forts.
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Forts. § 160

Yrkande
Jan Ivarson (M), Bo Göthesson (S), Yngve Larsson (FP) 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

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) förklarar
miljö- och byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas utan att prövning av
markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning sker
genom detaljplanläggning i enlighet med 5 kap. 1 § PBL.

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 villkorar beslutet om förhandsbesked med att placering och utformning av
byggnader ska ske med hänsyn till landskapsbilden och i enlighet med lokal byggnadstradition.
________

Upplysning
Sökanden upplyses om att tillstånd krävs från Trafikverket för att anordna ny utfartsväg.

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar Stora Berg X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Trafikverket
Akten
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§ 161

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

Diarienummer: 2011 / 0237
Ankomstdatum: 2011-03-02
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

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

Föreslagen avstyckning är på cirka 1 500 m2.
Motivet till ansökan anges vara att för eget bruk stycka av en tomt från släktgården för att där
kunna bygga ett hus.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R2:
”Område inom eller i anslutning till tätort med oförändrad markanvändning (detaljplan
saknas).
Detta avser dels sådana områden där utbyggnad kan bli aktuell på mycket lång sikt och där
nya byggnader och anläggningar som kan förhindra framtida lämplig utbyggnad av tätorten
skall undvikas, dels sådana områden som av andra skäl är olämpliga att bebygga på grund av
terräng, värde som närområde etc. Allt nybyggande skall föregås av översiktliga studier av
markanvändningen samt av detaljplan.”
Området har också 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.”

Den föreslagna tomten är placerad i anslutning till en grupp om sju befintliga och bebyggda
bostadsfastigheter.
De utpekade friluftsintressena kan inte anses vara av betydelse gränsande till befintlig
bebyggelse, och hinder för att komma åt bergsplatån ovanför kommer inte att uppstå.

forts.
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forts. § 161

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 17 mars 2011, vilket
resulterade i följande yttrande:
Samrådsgruppen besökte platsen.
Samrådgruppen anser att det kan anses som lämplig markanvändning att förlägga ytterligare en
tomt intill den befintliga bebyggelsegruppen, och att friluftsintressena inte lider skada av den
aktuella placeringen.
Samrådsgruppen anser att, om inga hinder uppstår vid grannehörande eller ur miljösynpunkt,
miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked bör förklara att den sökta åtgärden kan
tillåtas.

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

I remissvar från miljöenheten konstateras att det bör finnas förutsättningar att göra en
avloppsanläggning inom planerad tomt som ska styckas av. 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.

Ägarna till fastigheten Lögen X:X har i skrivelse kompletterat uppgiften om den föreslagna
tomtens storlek med en karta över nuvarande nyttjanderättsavtal, och att avstyckningen ska
motsvara detta.
Exakt tomtplatsavgränsning görs upp i samråd med Lantmäterimyndigheten.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
8 kap. 34 § förklarar att den sökta åtgärden kan tillåtas utan att prövning av markens lämplighet
för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning sker genom detaljplanläggning i
enlighet med 5 kap. 1 § PBL.
________

Yrkande
Lars-Åke Olsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Forts.
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Forts. § 161

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen förklarar miljö- och
byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.

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

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

________

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar Lögen X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, samt Skal X:X, X:X och X:X,
Överklagningshänvisning


