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Sammanträdesdatum: 2011-09-29 Justeringsdatum: 2011-10-04

Anslagsdatum: 2011-10-04 Anslagets nedtagande: 2011-10-26

Bevis om tillkännagivande av justering: ………………………………………
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Ajournering 12.00-13.00
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Beslutande ledamöter: Ersättare:
Yngve Larsson (FP), ordf
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Richard Åkerman (M)
Bo Göthesson (S)
Anneli Strand (S)
Jerry Jacobsson (S)
Leif Ahl (K), t.o.m. § 180, kl.12.00

Tjänstemän:
Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr
Maria Vikingsson, förvaltningschef
Mats Carlsson, stadsarkitekt
Johan Thylén, bygglovhandl/teknisk handl
Per Olsson, miljöchef, t.o.m. § 177
Anders Fransson, byråinspektör, t.o.m § 177
Jenny Andersson, miljöinspektör, t.o.m § 177
Christina Andersson, miljöinspektör, t.o.m § 177

Lars Olof Stilgård (LP) för Lars-Åke Olsson
(FP)
Göran Emanuelsson (S) för Hans Nordlund (M)
Kristoffer Zakariasson (S) för Christer
Hammarqvist (C) §§ 162 - 168
Jan Ivarson (M) för Christer Hammarqvist (C)
fr.o.m. § 169 kl.09.45
Göran Sandström (V) för Andreas Nyström
(MP) t.o.m. § 180, kl.12.00
Kristoffer Zakariasson (S) för Andreas Nyström
(MP) fr.o.m § 181, kl 13.00

Icke tjänstgörande ersättare:
Kristoffer Zakariasson (S) fr.o.m. §§ 169-180
kl 09.45-12.00

Frånvarande
Lars-Åke Olsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Christer Hammarqvist (C)
Andreas Nyström (MP)
Leif Ahl (K) fr.o.m. § 181, kl. 13.00
Göran Sandström (V) fr.o.m. § 181 kl.13.00

Paragrafer: 162 - 185
Sekreterare:

………………………………………………..
Gunvor Crogård

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

Justerare:
………………………………………………..
Richard Åkerman
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 162

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 163

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN
JULI OCH AUGUSTI 2011

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

Sammanställning miljöärenden och juli och augusti 2011.

Bilaga: Sammanställning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 164

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2011 FÖR MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Diarienummer: MBN 11-56-042

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m augusti 2011.
Delårsbokslutet till och med augusti 2011 visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens
verksamhet.
Anledningen till den positiva avvikelsen är bland annat att förvaltningen har haft ökade
intäkter på bygglovsenheten.

Bilaga: Delårsbokslut augusti 2011

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner delårsbokslut augusti 2011.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 165

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Juli 2011
- 16 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 16 beslut rörande renhållning
- 1 beslut rörande bergvärmepumpar
- 1 beslut om livsmedel

Augusti 2011
- 3 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 12 beslut rörande renhållning
- 1 beslut rörande bergvärmepumpar
- 4 beslut om livsmedel

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 166

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – BYGGLOV OCH KONTROLLPLANER

Bygglovenheten har beslutat med stöd av delegationsbeslut följande:

Juli 2011
- 27 beviljade bygglov
- 16 beslut om kontrollplan

Augusti 2011
- 3 beviljade bygglov
- 19 beslut om kontrollplan

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 167

RAPPORT ÖVER SOMMARENS GLASSPROVER

Under juli 2011 har 8 st. mjukglassprover och 21 st. skopglassprover tagit på 17
försäljningsställen i kommunen. Av de 8 mjukglassprover som tagits var 5 prov godtagbara
med anmärkning men enbart 3 prov var tillfredsställande. Av de 21 skopglassproven som
tagits var 2 prov godtagbara med anmärkning medan resterande prov var tillfredsställande.

Bilaga: Rapport

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 168

LÄNSSTYRELSENS REMISS – HALLINDEN GRANIT AB, ANSÖKAN OM
FORTSATT OCH UTÖKAD TÄKT AV BLOCKSTEN INOM FASTIGHETERNA
LUND 1:5 SAMT PRÄSTTORP 1:25 OCH 1:8 I BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN

Diarienummer: 11/0856

Ärendebeskrivning
Täktverksamhet har pågått sedan många år inom det aktuella området. Nuvarande täkttillstånd
beviljades den tidigare verksamhetsutövaren Lander Granit AB i beslut av Länsstyrelsen den
4 december 2002. Tillståndet gäller fortsatt täkt med uttag av 106 000 ton granit till och med
den 30 november 2013 då området skall vara slutligt efterbehandlat.

Hallinden Granit AB som år 2009 förvärvat rätten att bryta berg på rubricerade fastigheter
ansöker nu om tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet enligt en täktplan upprättad
av GeoPro AB daterad den 6 maj 2011. Brytningsområdet omfattar c:a 6 ha och hela
verksamhetsområdet c:a 11 ha. Ansökan avser ett årligt uttag av maximalt 24 000 ton
(normalt 20 000 ton) berg och bolaget yrkar i första hand på icke tidsbegränsat tillstånd och i
andra hand på tillstånd för en 20 års period. Täktplanen omfattar ett möjligt uttag av minst c:a
1 miljon ton berg.

Bilaga Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2011

Förvaltningens förslag till beslut:
att nämnden tillstyrker att länsstyrelsen lämnar Hallindens Granit AB tillstånd till fortsatt och
utvidgad blockstenstäkt på rubricerade fastigheter i huvudsaklig överensstämmelse med
bolagets ansökan.
Tillståndet bör dock tidsbegränsas till att gälla i 20 år från beslutsdatum och till ett total
brytningsvolym av högst 500 000 ton. Nämnden anser inte att icke tidsbegränsade tillstånd
skall lämnas för en verksamhet som är lokaliserad i närheten av tätorten. Täktplanen tangerar i
sin sydvästra del ett område utpekat som utbyggnadsområde för bostäder i översiktplanen
vilket motiverar en omprövning av täktverksamheten efter 20 års drift.
________

Yrkande
Anneli Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 168

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden tillstyrker att länsstyrelsen lämnar Hallindens Granit AB tillstånd till fortsatt
och utvidgad blockstenstäkt på rubricerade fastigheter i huvudsaklig
överensstämmelse med bolagets ansökan.
Tillståndet bör dock tidsbegränsas till att gälla i 20 år från beslutsdatum och till ett
total brytningsvolym av högst 500 000 ton. Nämnden anser inte att icke
tidsbegränsade tillstånd skall lämnas för en verksamhet som är lokaliserad i närheten
av tätorten. Täktplanen tangerar i sin sydvästra del ett område utpekat som
utbyggnadsområde för bostäder i översiktplanen vilket motiverar en omprövning av
täktverksamheten efter 20 års drift.

2 Nämnden antar förvaltningesn tjänsteskrivelse som sin egen, och överlämnar den som
remissvar till länsstyrelsen

________

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 169

SAMRÅD MED LANTMÄTERIMYNDIGHETEN –
FRÅGA OM FASTIGHETSREGLERING GÄLLANDE TILLFÖRANDE AV MARK
FÖR ALLMÄN PLATS TILL INDUSTRIFASTIGHET,
BERÖRANDE FASTIGHETERNA FJÄLLA 1:3 OCH 1:10

Diarienummer: 2011 / 1118
Ankomstdatum: 2011-09-01
Belägenhet: Lyse industriområde
Samrådspart: Lantmäterimyndigheten
Adress: Box 1111

462 28 Vänersborg

Ärendebeskrivning
Ärendet avser samråd gällande föreslagen fastighetsreglering med beaktande av de allmänna
lämplighets- och planvillkoren i fastighetsbildningslagen 3 kap. 1-3 §§.

Industrifastigheten Fjälla 1:10 ska utökas med mark från fastigheten Fjälla 1:3. Delar av
denna mark är detaljplanelagd som industrimark, och andra delar ligger utanför detaljplanen.
Detta har vid tidigare samråd mellan Lantmäterimyndigheten och handläggare på samhälls-
byggnadsförvaltningen inte ansetts innebära fastighetsrättsliga eller planstridiga problem.

Förslaget är också att fastigheten Fjälla 1:10 ska tillföras cirka 500 m2 mark vilken i
detaljplanen är betecknad med ”allmän plats – gata”.
I ett under 2011 ingånget tilläggsavtal till den tidigare överenskommelsen om fastighets-
reglering daterad den 27 oktober 2008, omtalas det aktuella markområdet som cirka 190 m2.
Kartan bifogad detta tilläggsavtal är i skala 1:2000, men har sannolikt mätts som om den var i
skala 1:1000, vilket kan förklara skillnaden i angiven yta.

Fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § första stycket:
”Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastighetsbildning inte ske i strid
mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser göras.”

Det har nyligen klargjorts genom rättsfall att det faktum att detaljplanen aldrig genomförts
vad gäller inrättandet av gatumark är betydelselöst. Planen gäller tills den ändras eller
upphävs. Att tillföra 500 m2 allmän plats till en enskild och privatägd fastighet bör inte
betraktas som en mindre avvikelse.

Till saken hör att avståndet mellan en i området befintlig bostadsfastighet och den aktuella
industrifastigheten skulle minska betydligt om den aktuella allmänna platsmarken tillfördes
industrifastigheten. Att upprätthålla ett tillräckligt avstånd mellan dessa fastigheter med olika
användning kan ha varit syftet med att lägga allmän plats på det sätt som gjordes när
detaljplanen upprättades.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 169

Den föreslagna regleringen av allmän platsmark kan också få prejudicerande effekt, främst
inom planområdet vilket inte till fullo är utbyggt, men också inom andra detaljplanelagda
områden.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 §, som svar i
samråd gällande utökning av fastigheten Fjälla 1:10 med mark som i detaljplanen är markerad
som ”allmän plats – gata” bör uttala att detta inte kan anses vara en mindre avvikelse i
enlighet med detaljplanens syfte.

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av fastighetsbildningslagen 4 kap. 25a §, vägrar
medgivande till fastighetsbildningen gällande Fjälla 1:3 och 1:10 i den del som avser mark
vilken i detaljplanen är markerad som ”allmän plats – gata”.
Övriga delar av fastighetsbildningen rörande dessa fastigheter påverkas inte av detta beslut.
________

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 beslutar att, med stöd av fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 §, som svar i
samråd gällande utökning av fastigheten Fjälla 1:10 med mark som i detaljplanen är
markerad som ”allmän plats – gata”, uttala att detta inte kan anses vara en mindre
avvikelse som är i enlighet med detaljplanens syfte.

2 Nämnden beslutar, med stöd av fastighetsbildningslagen 4 kap. 25 a §, att vägra
medgivande till fastighetsbildningen gällande Fjälla 1:3 och 1:10 i den del som avser
mark vilken i detaljplanen är markerad som ”allmän plats – gata”.

Övriga delar av fastighetsbildningen rörande dessa fastigheter påverkas inte av detta beslut.
________

Beslutet skickas till:
Lantmäteriet
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 170

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT MARKLOV INTE KRÄVS FÖR
MARKUPPFYLLNAD PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

Diarienummer: 11/0287
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2011 § 96 att lämna anmält ärende utan
åtgärd, då utfört arbete inte är lovpliktigt. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av NN

.
Anmäles länsstyrelsens beslut den 18 augusti 2011 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________

Beslutet skickas till:
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 171

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV
BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD PÅ FAST. LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 10/1716
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN och NN, genom ombud NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov den 3 mars 2011 § 51, för tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Lönndal X:X. Berörd granne överklagade beslutet till länsstyrelsen.

Anmäles länsstyrelsens beslut den 24 augusti 2011 att avslå överklagandet från NN och NN.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________

Beslutet skickas till:
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 172

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –
DETALJPLAN FÖR HOTELL- OCH KONFERENSANLÄGGNINGEN
GULLMARSSTRAND PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X M FL

MBN diarienummer: 11/1026
LKS diarienummer: 11/94/214

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten på hotell- och
konferensanläggningen Gullmarsstrand. Planen föreslår dels fastställande av gällande
byggrätter men även utökade byggrätter för delar av anläggningen med tillhörande
servicebyggnader och fastigheten Klinten.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden har ingen erinran mot detaljplaneförslaget under
förutsättning att planförlaget revideras så att inte strandskyddsområdet berörs.
________

Yrkanden
Jan Ivarson (M), Torbjörn Stensson (S) och Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden skall anta
förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att nämnden anser att frågorna kring
brandskyddet inom planområdet bör belysas noggrannare, speciellt med avseende på
Räddningstjänstens angreppsvägar samt att en brandpost bör placeras i södra änden av
planområdet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ivarson, Stensson och Göthessons yrkande. Han finner att
nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Som remissvar till kommunstyrelsen lämnar nämnden följande synpunkter:

Frågorna kring brandskyddet inom planområdet bör belysas noggrannare, speciellt med
avseende på Räddningstjänstens angreppsvägar samt att en brandpost bör placeras i södra
änden av planområdet.

Nämnden har i övrigt ingen erinran mot detaljplanförslaget, under förutsättning att
planförlaget revideras så att inte strandskyddsområdet berörs.
________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Planenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 173

ANMÄLAN ATT ALTANEN PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X ÄNDRATS MEN INTE
TAGITS BORT – NU FÖREMÅL FÖR BESLUT OM INGRIPANDE

Diarienummer: 2011 / 1119
Ankomstdatum: 2011-08-22
Fastighetsadress: XX

Anmälare: NN, Fossa X:X
genom NN

Fastighetsägare: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser beslut om eventuellt ingripande i tillsynsärende gällande altan för vilken
bygglovet upphävts av länsstyrelsen, och vilken därefter ändrats men finns kvar i annan form.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 23 juni 2008 § 158 bygglov i efterhand för en
altan vilken uppförts på fastigheten Fossa X:X i Rågårdsvik.
Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län av ombud för ägaren till
grannfastigheten Fossa X:X.

Länsstyrelsen upphävde den 23 mars 2010 bygglovet. I motiveringen till detta beslut anges att
byggnadskonstruktionen till altanen innehöll en mur samt att den genom detta fick en
bygglovpliktig volym. Bygglov skulle inte kunna beviljas på den aktuella platsen då den i
detaljplanen från 1960 var markerad som ”allmän plats – väg”. Det faktum att planen ifråga
om denna väg aldrig kan komma att genomföras ansåg länsstyrelsen vara av underordnad
betydelse. Planens bestämmelser ska gälla fullt ut.

Ägarna till fastigheten Fossa X:X överklagade länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i
Göteborg, vilken i en dom den 7 februari 2011 avslog överklagandet. Upphävandet av
bygglovet står därmed fast, och vann laga kraft den 15 mars 2011.

Därefter har ägarna till fastigheten Fossa X:X vidtagit rättelse av den uppförda altanen. Muren
har rivits och en ny altan har uppförts på platsen. Den nya altanen står på stolpar och är inte
inbyggd under altandäcket, vars höjd över marken vid uppmätning på plats den
1 september 2011 har befunnits ligga 1,18 meter över marken på den högsta punkten.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 173

Ägaren till grannfastigheten Fossa X:X har genom ombud anmält den nya altanen som ett
tillsynsärende enligt plan- och bygglagen. Ovan nämnda uppmätning av altanen var ett
resultat av denna anmälan, samt en kontroll av att det upphävda bygglovet har medfört
rättelse.

Regeringsrätten har i ett mål (3654-1994, se RÅ 1995 ref. 42) rörande en komplement-
byggnad också uttalat ett principiellt viktigt beslut rörande bygglovplikt för altaner. Det
angavs i domskälen att en altan konstruerad på stolpar och som inte var inbyggd under
altandäcket, samt vars golv låg på en högsta punkt av 1,2 meter över marken, inte utgjorde en
byggnadsvolym och därigenom inte heller var bygglovpliktig.
Tre altaner har sedan dess varit föremål för domar i RÅ 2009 ref. 67 (mål 2027-05, 609-
08 och 7070-06). De är alla högre placerade över marken än 1,2 meter och antingen inbyggda
under eller liggande på mycket stor höjd över mark så att de därigenom visuellt utgjorde en
byggnadsvolym, vilket medförde bygglovplikt.
Dessa senare domar föranleder ingen ändring av tillämpningen av den tidigare domen, och
dess vägledande funktion för lägre altaner på stolpar.

Det har av personal från bygglovenheten den 1 september 2011 konstaterats på plats att
altanen nu överensstämmer med den tidigare domen från Regeringsrätten, varför bygglovplikt
för altanen inte föreligger och därmed grund för ingripande saknas.
Tillsynsärendet rörande altan på fastigheten Fossa X:X bör därför avslutas utan åtgärd.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att det inte finns grund för ingripande mot altan på
fastigheten Fossa X:X, och avslutar ärendet utan åtgärd.
Beslutet kan motiveras med att altanen har liknande konstruktion men något lägre höjd än den
altan för vilken Regeringsrätten i en dom (mål 3654-1994, se RÅ 1995 ref. 42) beslutade att
bygglov inte krävdes. Då bygglov inte krävs finns heller inte grund för ingripande mot
olovligt byggande.
________

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. § 173

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden finner att det inte finns grund för ingripande mot altan på fastigheten Fossa X:X,
och beslutar att ärendet avslutas utan åtgärd.

Beslutet motiveras med att altanen har liknande konstruktion men något lägre höjd än den
altan för vilken Regeringsrätten i en dom (mål 3654-1994, se RÅ 1995 ref. 42) beslutade att
bygglov inte krävdes. Då bygglov inte krävs finns heller inte grund för ingripande mot
olovligt byggande.
________

Beslutet skickas till:
Klaganden: NN genom NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb
Fastighetsägaren: NN och NN
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 174

TILLSYNSÄRENDE GÄLLANDE ANMÄLAN OM UTFORMNING AV
FÖRRÅDSBYGGNAD PÅ KÄRINGEHOLMEN,
FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 11/1088
Anmälare: NN
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har fått in en anmälan om att den förrådsbyggnad som finns på
Käringeholmen, för vilken Miljööverdomstolen beslutat att det inte krävs strandskyddsdispens
då den ska användas för fiskets behov, inte är utförd på ett godtagbart sätt. Anmälan har
kommunicerats med verksamhetsutövaren NN som inkommit med ett yttrande över anmälan.
Av yttrandet framgår att byggnaden är byggd för att utöver förråd kunna användas vid
ostronskörd bl.a. för ombyte m.m. och den då behöver kunna värmas upp och därför måste
vara isolerad. Mycket av det material som använts är återbruk och det gäller även den glasade
dörren. I telefonsamtal har NN uppgivit att han inte haft någon som helst tanke på att använda
byggnaden för annat ändamål än i sin verksamhet med fiske och fårskötsel och att han om så
krävs kan sätta upp fönsterluckor eller motsvarande på utsidan av de glasade dörrarna. Ett
komplement till yttrandet har inkommit med bilder på förrådsbyggnaden.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utformningen av förrådsbyggnaden på
Käringeholmen är godtagbar men att de glasade ytterdörrarna ska åtgärdas enligt förslag från
NN. Åtgärden ska vara vidtagen senast den 30 november 2011.
________

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Jan Ivarson (M) och Leif Ahl (K) yrkar att utformningen av
förrådsbyggnaden på Käringeholmen är godtagbar i sin nuvarande utformning och yrkar att
rättelse inte behöver utföras.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Stensson, Ivarson och Ahls yrkandet.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 174

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att utformningen av förrådsbyggnaden på Käringeholmen är godtagbar och
beslutar att det inte finns grund för ingripande mot de glasade ytterdörrarna.

Nämnden avslutar ärendet utan åtgärd.
________

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

§ 175

TILLSYNSÄRENDE GÄLLANDE ANMÄLAN OM FELPLACERAD
MUSSELODLING VID DYSKÄR PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 11/863
Anmälare: NN
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden fick i juni in en anmälan om att musselodlingen vid Dyskär, för
vilken strandskyddsdispens har lämnats, låg utanför det område som angivits i
dispensbeslutet. Anmälan kommunicerades med verksamhetsutövaren NN som meddelade att
han flyttat på odlingen som nu skulle ligga rätt och ärendet avslutades. I augusti inkom en ny
anmälan i samma ärende som skickades för yttrande till NN. Svar har nu inkommit och där
uppger NN att musselodlingen i huvudsak legat inom det område som markerats på karta i
beslutet om strandskyddsdispens men att de i beslutet angivna koordinaterna inte stämmer
med kartan. Detta har också bekräftats per telefon den 19 september 2011. Enligt NN så vore
det bäst om de fick följa kartan istället för de angivna koordinaterna som är ett sämre
alternativ rent tekniskt.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga NN att se till att den aktuella
musselodlingen vid Dyskär ligger inom det område som markerats på den karta som utgör
bilaga 2 i Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens och som därefter fastställts av
Miljööverdomstolen (Dom 2010-08-24, M 4240-09). Musselodlingen vid Dyskär ska
åtgärdas/flyttas så att den ligger inom rätt område enligt ovan senast 2011-12-31.
________

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. § 175

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden beslutar att förelägga NN att se till att den aktuella musselodlingen vid Dyskär
ligger inom det område som markerats på den karta som utgör bilaga 2 i Länsstyrelsens beslut
om strandskyddsdispens och som därefter fastställts av Miljööverdomstolen (Dom 2010-08-
24, M 4240-09). Musselodlingen vid Dyskär ska åtgärdas/flyttas så att den ligger inom rätt
område enligt ovan senast 2011-12-31.
________

Beslutet skickas till:
NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb
NN, för kännedom
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 176

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

Diarienummer: 05/816
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 april 2010 om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Skarstad X:X. Fastighetsägarna NN och NN begärde vid
kommunicering av beslutet att få förlängd tidsfrist med ett år, d.v.s. t.o.m. 2011 vilket
nämnden lämnade. Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Skarstad
X:X träder i kraft den 1 januari 2012 då vite ska dömas ut om fastigheten används och
avloppsvatten fortfarande släpps ut. Fastighetsägarna har nu, den 25 augusti 2011, inkommit
med en skrivelse där de begär uppskov med att åtgärda avloppet med ett till två år på grund av
sin nuvarande livssituation, främst ekonomiska skäl.
________

Yrkande
Anneli Strand (S), Torbjörn Stensson (S), Bo Göthesson (S) och Jerry Jacobsson (S) yrkar
avslag på begäran om förlängd tidsfrist.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslår begäran om förlängd tidsfrist och nämndens beslut från den 8 april 2010,
§ 97 står därmed fast.
________

Beslutet skickas till:
NN & NN, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-29 23 (49)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 177

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR MUSSELODLING INOM
FASTIGHETERNA LYSE X:X OCH X:X, SALTÖ FJORD

Diarienummer: 11/524
Fastighetsägare: NN
Sökanden: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökande NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 8 april 2011 ansökt
om strandskyddsdispens för musselodlingar på fastigheten Lyse X:X och X:X. Musselodling
ska bedrivas inom ett område nord Makrillskär på ca 250 x 250 m och nordost Högholmen
inom ett område ca på 230 x 275 m. Inom de aktuella områdena har det tidigare bedrivits
musselodling för vilka Länsstyrelsen har lämnat strandskyddsdispens och odlingstillstånd.

Ärendet har skickats på remiss till Länsstyrelsen, Transportstyrelsen, sjöfartsavdelningen
Sjöfartsverket samt Svenska Kryssarklubben. Kryssarkubben har inta haft något att invända,
Länsstyrelsen har inte svarat och Transportstyrelsen har inkommit med synpunkter avseende
utmärkningen av musselodlingarna. De anser att som villkor för dispens bör det ställas krav
på att anläggningarna ska utrustas med särskilda sjösäkerhetsanordningar (SSA), så kallade
specialmärken. För att få använda SSA krävs tillstånd från Transportstyrelsen som i ärendet
även samråder med Sjöfartsverket. Sjöfartsverket ställer krav på att odlingarnas positioner ska
anmälas till dem för införande i sjökort.

Förslag till beslut har den 5 september 2011 skickats till sökanden för kommunicering och
kompletteringar. Sökanden har inkommit med kompletteringar men inte haft några synpunkter
på förslaget till beslut eller villkor.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och
18 c § punkt 3 och 4 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för musselodling
inom fastigheterna Lyse X:X (Högholmen) och X:X (Makrillskär) inom de områden som
markerats på bifogade kartor, i Saltöfjord i Lysekils kommun.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna gäller till och med den 31 december 2016.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 177

De två odlingarna ska lokaliseras inom följande område:

Makrillskär: N 58 17,8325 och E 11 25,7975, N 58 17, 7587 och E 11 25,9795, N 58 17, 8977
och E 11 26, 1168, N 58 17, 9514 och E 11 25, 9280, se bilaga 1.

Högholmen: N 58 18, 4140 och E 11 23, 9607, N 58 18, 2804 och E 11 24, 2457, N 58 18,
3616 och E 11 24, 4037, N 58 18, 4915 och E 11 24, 1187, se bilaga 2.

Villkor för att strandskyddsdispens ska gälla:

 Till odlingarna hörande förankringar, bojar, linor och annan utrustning får endast
finnas inom angivet område vid Makrillskär respektive Högholmen.

 Vid skörd får bi- och avfallsprodukter såsom döda/skadade musslor, andra
organismer/påväxt, inte återföras till havet.

 Då verksamheten upphör eller i god tid innan dispensen löper ut ska hela
musselodlingsanläggningarna avlägsnas.

 När verksamheten avslutas ska detta anmälas till miljö- och byggnadsnämnden,
Lysekils kommun.

 Musselodlingsanläggningarna ska utmärkas enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS
1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

 Odlingarna ska utrustas med särskild typ av sjösäkerhetsanordningar för vilket
tillstånd utfärdas av Transportstyrelsen.

 Odlingarnas position ska anmälas till Sjöfartsverket för införande i sjökort.

 Odlingarna ska vara av den typ som framgår i med flytenheter som bär upp
odlingslinorna och förankring med ankare i respektive ända.

 För respektive odlingsplats ska en säkerhet bestående av en bankgaranti på minst
50 000 kr upprättas och godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan
anläggningarna tas i bruk.

________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 177

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) är positivt till båda placeringarna och yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Lars-Olof Stilgård (LP), Leif Ahl (K), Jerry Jacobsson (S) och Bo Göthesson (S) anser att det
är högst olämplig placering för musselodling vid Högholmen med motiveringen att det är en
uråldrig fiskeplats, och yrkar därför avslag för musselodling vid Högholmen och bifall till
placering vid Makrillskär.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Stenssons yrkande mot Stilgård m.fl. yrkande.

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

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Stenssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Stilgård m.fl. yrkande.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej

Yngve Larsson, ordf. (FP) x

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x

Richard Åkerman (M) x

Bo Göthesson (S) x

Anneli Strand (S) x

Jerry Jacobsson (S) x

Leif Ahl (K) x

Jan Ivarson (M) x

Göran Emanuelsson (S) x

Lars-Olof Stilgård (LP) x

Göran Sandström (V) x

Summa 5 6

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Stenssons yrkande mot 6 nej-röster för Stilgård m.fl. yrkande beslutar
miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stilgård m.fl. yrkande.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 177

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelsen för
musselodling inom fastigheten Lyse X:X (Högholmen).

2 Nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 3 och 4 miljöbalken,
dispens från strandskyddsbestämmelserna för musselodling inom fastigheten
Lyse X:X (Makrillskär) inom det område som markerats på bifogad karta, i Saltöfjord
i Lysekils kommun.

3 Dispens från strandskyddsbestämmelserna gäller till och med den 31 december 2016.

4 Odlingen ska lokaliseras inom följande område:
Makrillskär: N 58 17,8325 och E 11 25,7975, N 58 17, 7587 och E 11 25,9795, N 58
17, 8977 och E 11 26, 1168, N 58 17, 9514 och E 11 25, 9280, se bilaga 1.

Villkor för att strandskyddsdispens ska gälla:

 Till odlingarna hörande förankringar, bojar, linor och annan utrustning får endast
finnas inom angivet område vid Makrillskär.

 Vid skörd får bi- och avfallsprodukter såsom döda/skadade musslor, andra
organismer/påväxt, inte återföras till havet.

 Då verksamheten upphör eller i god tid innan dispensen löper ut ska hela
musselodlingsanläggningarna avlägsnas.

 När verksamheten avslutas ska detta anmälas till miljö- och byggnadsnämnden,
Lysekils kommun.

 Musselodlingsanläggningarna ska utmärkas enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS
1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

 Odlingarna ska utrustas med särskild typ av sjösäkerhetsanordningar för vilket
tillstånd utfärdas av Transportstyrelsen.

 Odlingarnas position ska anmälas till Sjöfartsverket för införande i sjökort.

 Odlingarna ska vara av den typ som sökanden redovisat i ansökan dvs. med flytenheter
som bär upp odlingslinorna och förankring med ankare i respektive ända.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 177

 För odlingsplatsen ska en säkerhet bestående av en bankgaranti på minst 50 000 kr
upprättas och godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan anläggningarna tas i
bruk.

Reservation
Mot beslutet lämnar Torbjörn Stensson (S) blank reservation.
________

Upplysningar
Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga
kraft.

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

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

§ 178

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD/LAGER
PÅ DEL AV FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 2011 / 1217
Ankomstdatum: 2011-09-09
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lager på del av
fastigheten Södra Hamnen X:X.
För området gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 17 september 1974.
Platsen är i detaljplanen markerad med Th = område för hamnändamål.

Byggnaden ska ersätta en befintlig något mindre byggnad på platsen, och ska användas som
hamnmagasin. Den befintliga byggnaden har beviljats rivningslov av bygglovhandläggare den
12 september 2011.

Ansökan överensstämmer med detaljplanens bestämmelser vad gäller användningssätt,
placering samt byggnadshöjd. Bestämmelse om byggnadsarea saknas i planbestämmelserna.
Byggnaden innehåller inga arbetslokaler eller rum för personal, utan är en renodlad lagerhall.

Då byggnaden inte kan anses innehålla en samhällsviktig funktion, och då den av funktionella
skäl måste ligga i nivå med befintlig kaj, placeras den på motsvarande nivå över noll-planet
som den befintliga byggnaden.

Ingen granne kan anses berörd av ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.
_______

Yrkande
Anneli Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 178

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 9 kap. 30 § plan-och bygglagen (SFS 2010:900) beviljas bygglov.

2 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.

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

försorg eller av annan som nämnden bedömer vara 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 vunnit laga kraft.

Beslutet skickas till:
Sökanden
Post- och Inrikes tidningar
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 179

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD
PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X

Diarienummer: 2011 / 0552
Ankomstdatum: 2011-04-14
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Fossa X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 16 april 1975, och fastigheten ingår
inte i det område av detaljplanen för vilket byggrätten utökades den 10 augusti 1995.

Ansökan gäller en förrådsbyggnad på 24 m2, till cirka 90 % placerad på mark som enligt
detaljplanen inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”.

Medgivande till åtgärden har lämnats av Fossa X:X och X:X, samt av delägare till Fossa X:X
och X:X.

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en huvudbyggnad med en byggnadsarea på
högst 75 m2, samt en därmed sammanhängande förråds-/garagedel på 30 m2. Friliggande
uthus får inte uppföras.

Bygglov beviljades den 15 juli 2008 för en huvudbyggnad med sammanbyggd förrådsdel,
vilken hade avvikelser i förhållande till planbestämmelserna vad avsåg byggnadsarea,
byggnadshöjd samt delvis placering på mark som inte får bebyggas.
Avvikelserna var alla måttliga och ansågs inte strida mot detaljplanens syfte.
Det klargjordes som upplysning i detta bygglovbeslut att hela byggrätten för huvudbyggnad
och uthusdel i och med detta var ianspråktagen, och att bygglov för ytterligare byggnader eller
tillbyggnader inte kunde påräknas utan en detaljplaneändring.

Ägaren till fastigheten Fossa X:X inkom den 4 oktober 2010 med en ansökan om planbesked
för ändring av detaljplanen, och kommunstyrelsen meddelade den 24 november 2010 som
planbesked att arbete för att ändra detaljplanen kan påbörjas tidigast den 1 januari 2012 samt
att arbetet har låg prioritet i arbetsprogrammet.

Forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-29 31 (49)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 179

Sökanden har i granskningsyttrande underrättats om att den nu aktuella bygglovansökan
strider mot detaljplanen i så hög grad att den, sammantaget med tidigare avvikelser, inte
rimligtvis bör kunna beviljas. Det har också upplysts om att vid den tidpunkt då
detaljplanearbetet påbörjats och har kommit så långt att man kan se vad det sannolikt kommer
att resultera i, kan ett tidsbegränsat bygglov lämnas i avvaktan på att planändringen vinner
laga kraft.

Sökanden har uppmanats att antingen dra tillbaka den nu aktuella bygglovsansökan eller
meddela att han önskar att få den prövad i befintligt skick, samt att om inget svar lämnas
kommer ansökan att tas upp på miljö- och byggnadsnämndens möte med rekommendation att
avslå ansökan.
Inget svar på granskningsyttrandet har inkommit från sökanden.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap.
11 §, avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Beslutet kan motiveras med att de befintliga och sökta åtgärdernas planavvikelser, vid en
samlad bedömning enligt plan- och bygglagen 8 kap. 11 § sjätte stycket, inte kan anses vara
mindre eller förenliga med syftet med planen.
________

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 avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd, med stöd av 8 kap. 11 § plan-
och bygglagen (SFS 1987:10)

Beslutet motiveras med att de befintliga och sökta åtgärdernas planavvikelser, vid en samlad
bedömning enligt plan- och bygglagen 8 kap. 11 § sjätte stycket, inte kan anses vara mindre
eller förenliga med syftet med planen.
________

Beslutet skickas till
XX, Överklagningshänvisning, Rek+Mb
Berörda grannar Fossa X:X och X:X, delägare till Fossa X:X och X:X, för kännedom
Akten
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS,
SAMT RIVNINGSLOV FÖR RIVNING AV BEFINTLIG BYGGNAD,
PÅ FASTIGHETEN SKÖLLUNGEN X:X

Diarienummer: 2011 / 0608
Ankomstdatum: 2011-04-26
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, samt rivningslov för rivning
av befintlig byggnad, på fastigheten Sköllungen X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 17 december 1963.

På fastigheten får byggas en huvudbyggnad med en byggnadsarea på högst 75 m2 samt ett
med huvudbyggnaden sammanbyggt eller fristående uthus med en byggnadsarea på högst
15 m2. Byggnadshöjden får vara högst 3,2 meter för huvudbyggnad och högst 2,5 meter för
fristående uthus.

Detaljplanen för området är avsedd för fritidshusbebyggelse, varför miljöbalkens
begränsningar gällande nybyggnad av fritidshus söder om Brofjorden inte är tillämpliga.

Den enligt detaljplanen anvisade byggbara ytan på fastigheten är, med beaktande av
4,5 meters avstånd till gräns mot granntomt, cirka 155 m2 vilket utgör endast 13 % av
tomtarean. Valmöjligheterna vid placering av byggnaden enligt detaljplanen är således starkt
beskurna.
Som jämförelse kan nämnas att grannfastigheten Sköllungen X:X har en byggbar yta på cirka
380 m2, vilket utgör 34 % av tomtarean.

Ansökan gäller en sammanbyggd huvudbyggnad och uthusbyggnad på 90 m2. Byggnads-
höjden är 3,2 meter. Byggnadsarea och byggnadshöjd är således planenliga.
Byggnaden är i sin helhet placerad på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. Detta
är en avvikelse från planbestämmelserna.

Motivet till att placera byggnaden på den föreslagna platsen är att tomten är planare där,
medan det befintliga huset som nu avses rivas är byggt i två nivåer för att ta upp
höjdskillnader på den för byggnation tillåtna delen av tomten.

Miljöenheten har i yttrande meddelat att det på fastigheten finns en sluten tank för WC och en
äldre anläggning för BDT-vatten, samt att sökandena lämnat in ansökan om ny avlopps-
anläggning för BDT. Miljöenheten har inga synpunkter på bygglovsansökan.

Forts.
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Berörda grannar Sköllungen X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle
att lämna synpunkter på ansökan. Medgivande till åtgärderna har inkommit från Sköllungen
X:X, och i övrigt har inga synpunkter inkommit.

Vid ett eventuellt beslut om bygglov ska villkoras att den nya byggnaden inte får tas i bruk
förrän den gamla byggnaden på fastigheten har rivits.
Det bör också upplysas om att hela byggrätten för huvudbyggnad och uthusdel i och med
detta bygglov är ianspråktaget, och att bygglov för ytterligare byggnader eller tillbyggnader
inte kan påräknas utan en detaljplaneändring.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 §
(mindre avvikelse från detaljplan), beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med
förrådsdel.
Beslutet kan motiveras med att det av topografiska skäl kan anses som en lämplig placering,
samt att den inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen.
Beslutet bör villkoras med att befintligt fritidshus på fastigheten ska ha rivits innan den nya
byggnaden får tas i bruk.

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för befintligt fritidshus på fastigheten.

att miljö- och byggnadsnämnden upplyser om att hela byggrätten för huvudbyggnad och
uthusdel i och med detta bygglov är ianspråktaget, och att bygglov för ytterligare byggnader
eller tillbyggnader inte kan påräknas utan en detaljplaneändring
________

Yrkande
Jerry Jacobsson (S) och Jan Ivarson (M) anser att placeringen inte är att betrakta som mindre
avvikelse, och yrkar att ärendet återremitteras till sökanden för att omarbeta förslaget så att
huvuddelen av byggnaden flyttas in på den yta som enligt planen får bebyggas.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Nämnden återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för kontakt med sökanden
för att omarbeta förslaget så att huvuddelen av byggnaden placeras på den yta som enligt
planen får bebyggas.

Beslutet skickas till:
Sökanden
Akten
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§ 181

ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I EFTERHAND FÖR
UPPFÖRANDE AV MARKTERRASSERANDE MUR SAMT PÅ DENNA
PLACERAD FRISTÅENDE MUR VID TOMTGRÄNS PÅ FASTIGHETEN
LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 2011 / 1334
Ankomstdatum: 2011-09-16
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i efterhand för uppförande av
markterrasserande mur samt en på denna placerad fristående mur av betongstenar vid
tomtgräns. Lovet är sökt t.o.m. den 1 september 2016.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986.

Lysekils kommuns bygglovenhet mottog den 29 juni 2011 en anmälan från ägaren till
fastigheten Lönndal X:X att en mur var under uppförande på grannfastigheten Lönndal X:X.
Samma dag skickades en skrivelse till fastighetsägaren med beslut om byggstopp med stöd av
plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 31 §.

I skrivelsen upplyses fastighetsägaren/byggherren om sanktionsavgiften samt om hur en sådan
kan undvikas om det felaktigt utförda undanröjs innan ärendet tas upp till beslut i miljö- och
byggnadsnämnden. Byggherren har dock sökt bygglov i efterhand utan att vidta rättelse,
varför byggsanktionsavgift måste tas ut.

Skrivelsen innehöll också uppgiften att bedömningen är att den uppförda fristående muren
inte överensstämmer med detaljplanens syfte eller lagens bestämmer, samt att det kan anses
vara låg sannolikhet.

Personal från bygglovenheten har varit på plats och konstaterat att det rör sig om en
markterrasserande mur samt en på denna placerad fristående mur av betongstenar vid
tomtgräns.

Ansökan om bygglov i efterhand inkom den 16 september 2011. Tillsammans med ansökan
inkom en skrivelse med förklaring till varför muren uppförts utan bygglov, samt
argumentation varför bygglov i efterhand ska beviljas.

Byggherren har i och med skrivelsen från bygglovenheten, och svaret som inkom tillsammans
med ansökan om bygglov i efterhand, givits upplysningar om samt tillfälle att yttra sig över
möjliga följder av den vidare handläggningen av ärendet, inklusive avslag på ansökan samt
byggsanktionsavgift.

Forts.
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Bestämmelser
Kvartersmarken i området är i detaljplanen markerad med Bq, vilket innebär:

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.

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.

Oaktat att det i de två senare bestämmelserna talas om krav på byggnader, framhålls också att
hela bebyggelsemiljön och bebyggelsekaraktären i området är värdefull. Detta ska tas hänsyn
till även vid handläggning av andra lovpliktiga ärenden i området, vilket specificeras i den
första av ovanstående paragrafer där det föreskrivs att den typiska karaktären för den
utvändiga miljön ska bibehållas.

Plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 2 kap. 6 § första stycket punkt 1:
”Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan”

Bygglovplikt samt ansvar
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 6 kap. 1 § första stycket punkt 7:

”I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta,
uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank.”

Byggherren har i förklaring till varför byggnationen skett utan att bygglovsökts framhållit att
han inte kände till att bygglov krävdes.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 1 kap. 4 § (del av):
”I denna lag avses med byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.”

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 10 kap. 5 §
”Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför
eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag
eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov-
eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan
som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.”

Det är således byggherrens uppgift att ta reda på vilka lov eller tillstånd som krävs för en
byggnation, samt vilka anmälningar eller kontroller som ska göras.

Forts.
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Bedömning av bygglovsansökan
Den markterrasserande betongmur som uppförts vid gränsen till granntomten är en fullt rimlig
åtgärd för att ta upp höjdskillnader mellan tomter. Det normala för områden av västkust-
karaktär är sedan att ett lågt staket med glesa spjälor placeras på muren om detta behövs för
avskiljning av tomter. Fristående murar tillhör inte den traditionella kulturhistoriska
stadsbilden i samhällen av det slag som Grundsund representerar.

Byggherren har i sin skrivelse gjort följande påpekande:
”Stadsarkitekten har sagt till oss att det inte finns några murar i Grundsund och det är ett
uttalande som förvånar oss när i princip alla hus står på murar samt att de flesta husen har
en mur mot de olika gatorna i Grundsund. Flera är sedan påbyggda med staket.”

Ovanstående uttalande är en sammanblandning av olika begrepp. Ja, många hus i Grundsund
har en sockel/källarvåning av sten eller som är utförd putsad/slammad. Ja, många tomter har
terrasserande murar för att ta upp höjdskillnader i terrängen. Dessa terrasserande murar har då
ofta som påpekas ett staket ovanpå som avgränsning. Nej, det förekommer inte fristående
murar med båda sidor ovan mark, och skulle de i enstaka speciella fall förekomma i denna
känsliga kulturhistoriska miljö så är de inte byggda av betongstenar. Inte ens runt kyrkan och
dess kyrkogård i Grundsund är byggt en granitmur, vilket annars är vanligt förekommande i
Bohuslän.

Byggherren skriver också:
”Vi är också väl medvetna om att det finns mycket tycke och smak i detta men muren är i
princip osynlig från Kamperhog och kan inte störa stadsbilden. Från Lönndalsvägen syns
den överhuvudtaget inte och går man upp på bergen och tittar ner så täcker vår buske och
vårt hus större delen av denna mur.”

Om muren syns eller inte från vissa betraktningspunkter är oväsentligt för bedömningen.
Handläggningen av detta ärende har, förutom vad gäller den specifika fristående muren, en
principiellt viktig dimension för eventuella framtida ärenden av denna art.
Bifogade bilder från byggherren säger också emot att ”muren är i princip osynlig från
Kamperhog” då den framträder tydligt på en bild just därifrån.
Tycke och smak kan för all del spela viss roll för bedömningar av byggnadsverk, men
kunskap om arkitekturhistoria, stadsbyggnad samt kulturhistoriska miljöer är också
vetenskapligt och erfarenhetsmässigt grundade kriterier för utvärdering av bygglovs-
ansökningar

Bygglov bör kunna beviljas för den markterrasserande gjutna betongmuren.
Bygglov för den av betongstenar uppförda fristående muren bör dock avslås, med
motiveringen att denna typ av byggnadsverk inte tillhör den normala byggnadstraditionen i
detta område med kulturhistoriskt värdefull miljö.

Forts.
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Grannehörande i ärendet har inte utförts, då förvaltningens rekommendation är att avslå
ansökan vad gäller den fristående muren. Om nämnden vill bevilja bygglov bör ärendet
återremitteras för grannehörande före beslut.

Det faktum att bygglov sökts för en period av fem år ändrar inga bedömningar i ärendet eller
förutsättningar för att få bygglov. Den fristående muren tillhör inte lokal byggnadstradition
under vare sig kortare eller längre tid.

Byggsanktionsavgift
En byggsanktionsavgift ska tas ut om någon uppför ett byggnadsverk utan bygglov.

Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 12 § punkt 3:
”Byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en annan anläggning än en byggnad
trots att det krävs lov enligt 6 kap. 1 § är 0,5 prisbasbelopp i fall som avses i 6 kap. 1 § 7.”

Ett prisbasbelopp uppgår för år 2011 till 42 800 kr, vilket innebär att 0,5 prisbasbelopp är 21
400 kr.

Plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 53 §:
”En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller
av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.”

Något av skälen i andra stycket ovan torde inte föreligga i det aktuella ärendet.

Grund för att nedsätta eller efterge byggsanktionsavgiften, utöver de skäl som nämns i 53 §
ovan, saknas i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.

Åtgärder för att åstadkomma rättelse
Om miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand för den fristående
delen av muren, ska också beslutas om åtgärder för att åstadkomma rättelse.

Plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 20 § första stycket:
”Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot
denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).”

Forts.
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Plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 27 § tredje stycket:
”Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får byggnadsnämnden
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.”

Ett föreläggande av detta slag kan beslutas om en fastighetsägare inte vidtar rättelse, men är
inte aktuellt i detta skede av ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för den del av ansökan som avser
markterrasserande mur vid tomtgräns.

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 9 kap.
30 § första stycket punkt 2 och 4, avslår ansökan om bygglov för den del av ansökan som
avser fristående mur vid tomtgräns.
Beslutet kan motiveras med att byggnadsåtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser och
syfte, samt mot plan- och bygglagens krav på hänsyn till stadsbild och kulturvärden på
platsen.

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)
9 kap. 1 §, beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 9 kap.
12 § punkt 3 av ägarna till fastigheten Lönndal X:X, med solidarisk betalningsskyldighet
enligt plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 60 §.
Byggsanktionsavgiften uppgår till 21 400 kr.

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap.
20 §, förelägger ägarna till fastigheten Lönndal X:X att senast fyra (4) månader efter att detta
beslut vunnit laga kraft ha undanröjt den fristående mur som uppförts utan bygglov längs
fastighetens tomtgräns.
________

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

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

Forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Nämnden beviljar bygglov för den del av ansökan som avser markterrasserande mur
vid tomtgräns.

2 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 9 kap. 30 § första stycket punkt
2 och 4, avslår nämnden ansökan om bygglov för den del av ansökan som avser
fristående mur vid tomtgräns.
Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser
och syfte, samt mot plan- och bygglagens krav på hänsyn till stadsbild och
kulturvärden på platsen.

3 Nämnden beslutar med stöd av plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap.
1 §, om uttag av en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 12 §
punkt 3 av ägarna till fastigheten Lönndal X:X, med solidarisk betalningsskyldighet
enligt plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 60 §.
Byggsanktionsavgiften uppgår till 21 400 kr och riktas mot NN och NN, båda med
adress XX.

4 Byggsanktionsavgiften 21 400 kr skall betalas till Lysekils kommun inom två månader
efter att detta beslut har delgivits den avgiftsskyldige.

5 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 20 §, förelägger ägarna till
fastigheten Lönndal X:X, NN och NN att senast fyra (4) månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft ha undanröjt den fristående mur som uppförts utan bygglov längs
fastighetens tomtgräns.

6 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________

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

§ 182

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

Diarienummer: 2010 / 0719
Ankomstdatum: 2010-05-10
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.
Markerad tomtplats är en ängsmark på cirka 2 400 m2.
Platsen är belägen utanför strandskyddat område, samt utanför Gullmarns naturvårdsområde.

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.”

Motivet till ansökan anges vara att sökanden vill bosätta sig på föräldragården.

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.

Berörda grannar Torgestad 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, och i övrigt har inga
yttranden inkommit.

Remiss har skickats till Trafikverket angående utfart till väg 830, men svar har ännu inte
inkommit. Ett eventuellt positivt förhandsbesked kan villkoras med att Trafikverkets tillstånd
för utfart ska föreligga innan bygglov kan lämnas.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 182

Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte den 27 maj
2010, och lämnade då följande yttrande:
Samrådsgruppen anser att det föreslagna läget för en ny tomt inte kan anses ha påtaglig
påverkan på omgivningen. Frågan om enskilt VA samt utfart till väg 830 bör få svar genom
remisser till miljöenheten respektive Trafikverket innan ett senare beslut om bygglov tas.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen 8 kap. 34 § bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

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 förhandsbeskedet villkoras med att sökanden ska ha erhållit Trafikverkets tillstånd till
utfart till väg 830 innan bygglov kan beviljas.
________

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 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) förklarar
nämnden 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 inte påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats.

Villkor
Förhandsbeskedet villkoras med att sökanden ska ha erhållit Trafikverkets tillstånd till utfart
till väg 830 innan bygglov kan beviljas.
________

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar Torgestad X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning,
Delgivningskvitto
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 183

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV
TVÅ ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TVÅ TOMTER FRÅN,
FASTIGHETEN SKOPEKÄRR X:X

Diarienummer: 2010 / 1484
Ankomstdatum: 2010-10-11
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt
avstyckning av två tomter från, fastigheten Skopekärr X:X.
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område samt utanför samlad bebyggelse.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är platsen betecknat med R13 (men i en bebyggd del i
utkanten av detta område):
”Område särskilt värdefullt för rekreation. Område som är av värde för närrekreation i
anslutning till kommunens tätorter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i
detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna (inom strandskydd). Delar av områdena
kan vara av riksintresse för rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till
områdenas funktion som friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I
områden med strandskydd krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid förändringar.”

Området har på en sträcka av cirka 750 meter längs väg 835 genom positiva förhandsbesked
sedan 2004 fått ett tillskott av elva nya tomter för helårsboende, varav flera ännu inte är
bebyggda.
De nu föreslagna avstyckningarna är på cirka 1100 m2 vardera.

Miljöenheten har i remissvar konstaterat att det finns förutsättningar att göra en avlopps-
anläggning inom planerade tomter eller i anslutning till dessa. För de två bostadshusen ska en
gemensam anläggning inrättas. 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.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 183

Berörda grannar Kyrkeby X:X, X:X, X:X och X:X; Sandåker X:X, X:X, X:X och X:X;
Skal X:X samt Skopekärr X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Medgivande har inkommit från Kyrkeby X:X/Skopekärr X:X, med förbehåll att de önskar att
den befintliga gångstigen längs bergsfoten bevaras vid bebyggelse i området.
I övrigt har inga yttranden inkommit.

Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte den 27 maj
2010, och lämnade då följande yttrande:
Samrådsgruppen menar att den aktuella platsen är så omkringbyggd att den inte kan anses ha
någon betydelse för friluftslivet, och att byggnation på platsen inte inverkar på det stora
orörda naturområdet söder därom.
Frågan om enskilt VA samt utfart till väg 835 bör få svar genom remisser till miljöenheten
respektive Trafikverket innan ett senare beslut om bygglov tas.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen 8 kap. 34 § bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Remiss har skickats till Trafikverket angående utfart till väg 835, från vilket yttrande
inkommit med innebörden att särskilt tillstånd krävs för att uppgradera den till en
bostadsutfart. Ett eventuellt positivt förhandsbesked kan villkoras med att Trafikverkets
tillstånd för utfart ska föreligga innan bygglov kan lämnas.

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 förhandsbeskedet villkoras med att sökanden ska ha erhållit Trafikverkets tillstånd till
utfart till väg 835 innan bygglov kan beviljas.
________

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. § 183

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) förklarar
nämnden 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 inte påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats.

Villkor
Förhandsbeskedet villkoras med att sökanden ska ha erhållit Trafikverkets tillstånd till utfart
till väg 835 innan bygglov kan beviljas.
________

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar Kyrkeby X:X, X:X, X:X och X:X; Sandåker X:X, X:X, X:X och X:X; Skal
X:X samt Skopekärr X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 184

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ
ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN,
FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X

Diarienummer: 2011 / 0763
Ankomstdatum: 2011-05-23
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt
avstyckning av tomter från, fastigheten Vägeröd X:X.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Området är klassat som riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, men är
placerat mellan två bostadsbyggnader med cirka 60 meters inbördes avstånd.
Fastigheten ligger delvis inom strandskyddat område, men den aktuella platsen för tomterna
är inte strandskyddad.

Föreslagna avstyckningar är på cirka 1 500 m2 vardera.
En remsa mark är avsedd att tillföras fastigheten Vägeröd X:X.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är platsen belägen i kanten på ett område betecknat med
R13:
”Område särskilt värdefullt för rekreation. Område som är av värde för närrekreation i
anslutning till kommunens tätorter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i
detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna (inom strandskydd). Delar av områdena
kan vara av riksintresse för rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till
områdenas funktion som friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I
områden med strandskydd krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid förändringar.”
Platsens omedelbara närhet till redan ianspråktagen mark för bostadsändamål gör att nyttan
för friluftslivet kan anses vara försumbar.

I området är nyligen utbyggt ett VA-nät kopplat till det kommunala nätet vid Pinneberget.
Medgivande från berörd granne Vägeröd X:X föreligger.

Ansökan gällde ursprungligen fritidshus.
Enligt miljöbalken 4 kap. 4 § får nya fritidshus inte tillkomma inom kustområdena och
skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp, annat än i form av kompletteringar av befintlig
bebyggelse. Det sistnämnda gäller gamla fritidshusdetaljplaner där det kan finnas enstaka
lucktomter. Hela Lysekils kommun räknas i detta sammanhang som kustområde.
Sökanden har underrättats om detta, och har efter uppmaning ändrat ansökan till att gälla hus
för helårsboende.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 184

Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte den
8 september 2011, och lämnade då följande yttrande:
Samrådsgruppen menar att platsen är väl lämpad för komplettering med bostadsbebyggelse,
och att den inte kan anses inkräkta på något friluftsintresse. Den nya VA-ledningen till
området bidrar till att göra bebyggelsen
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ bör förklara att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (SFS
2010:900) 9 kap. 17-18 §§ förklarar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen.
________

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 Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17-18 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
förklarar miljö- och byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.

2 Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från den
dagen beslutet vunnit laga kraft.

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

Beslutet skickas till:
Sökanden
Post- och Inrikes tidningar
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 185

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 2011 / 0375
Ankomstdatum: 2011-03-21
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Lyse-Fiskebäck X:X.
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser, men är undantagen från dessa då fastigheten
vid bestämmelsernas införande klassades som bebodd för helårsändamål.
Fastigheten ligger inom strandskyddat område enligt 7 kap. miljöbalken.
Området är klassat som riksintresse för naturvärden enligt miljöbalken 3 kap. 6 §.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat som planlagt område (p.g.a. områdes-
bestämmelser).

Den föreslagna byggnaden ska vara ett 1½-planshus med en byggnadsarea på cirka 100 m2,
och ska placeras något längre från strandlinjen än befintlig byggnad, vilken rivs. Byggnaden
ska vara byggd med helårsstandard.
Ingen avstyckning av fastigheten nämns i ansökan, vilket innebär att fastigheten kan få två
självständiga bostadsenheter.

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att sökanden har sökt förhandsbesked för att ersätta ett
befintligt bostadshus med ett nytt hus på ungefär samma plats på fastigheten Lyse-Fiskebäck
X:X. För det nya bostadshuset krävs strandskyddsdispens. En ansökan om
strandskyddsdispens är inlämnad 2011-04-08. Bygglov lämnas inte förrän ansökan om
strandskyddsdispens har prövats och en eventuell dispens har vunnit laga kraft.
På fastigheten finns sedan 2001 en avloppsanläggning för två hushåll (två enbostadshus). Det
nya bostadshuset ska anslutas till denna avloppsanläggning via en separat slamavskiljare för
avloppsvatten från WC och bad/disk/tvättinstallationer för ett hushåll (minsta våtvolym 2 m3).

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 16 juni 2011 strandskyddsdispens för den nu
aktuella byggnadsåtgärden, och länsstyrelsen beslutade den 23 juni att inte pröva detta beslut.

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 185

Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte den 21 april
2011, och lämnade då följande yttrande:
Samrådsgruppen finner att inga avgörande skillnader finns i den nu aktuella ansökan jämfört
med de som tidigare fått positivt förhandsbesked för samma åtgärd. Den flyttning av
byggnaden uppåt i slänten som nu föreslås måste dock studeras noga för att byggnaden ska
kunna uppfylla kraven på tillgänglighet enligt Boverkets Byggregler.
Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen 8 kap. 34 § bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.

Berörda grannar Lyse-Fiskebäck X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan.
Yttrande har inkommit från Lyse-Fiskebäck X:X med innebörden att man inte accepterar
några skillnader i byggnadens placering eller höjd mot den befintliga, att den nya byggnaden
ska följa områdesbestämmelserna ifråga om yta, att marken inte får höjas, samt att
avloppsvatten inte får ledas över fastigheten X:X.
I övrigt har inga synpunkter inkommit.
Sökanden har underrättats om inkommet yttrande, men har valt att inte kommentera detta.

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
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. § 185

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) förklarar
nämnden 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 inte påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats.
________

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar Lyse-Fiskebäck X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Akten


