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§ 186    
 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING FÖR SAMMANTRÄDET 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

 

2.0 

Miljöchefen informerar. 

 

4.6 och 4.7 Tillsynsärenden 

flyttas till grupp 6 Förelägganden. 

 

4.16  

Begäran från mark- och miljödomstolen om yttrande gällande överklagande av beslut på 

fastigheten Kyrkvik X:X. 

 

4.17 

Begäran från mark- och miljödomstolen om yttrande gällande överklagande av beslut på 

fasigheten Kyrkvik X:X. 
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§ 187 

 

SAMMANTRÄDESKALENDER FÖR 2012 –  

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT SAMRÅDSGRUPPEN 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat följande förslag till sammanträdesdagar för 

Miljö- och byggnadsnämnden och för möte i samrådsgruppen 

 

Presidiemöte  

(måndag kl 08.30) 

 

MBN  
(torsdag kl 09.15) 

Lokal: Borgmästaren 

Samrådsgrupp  

(torsdag kl 08.30) 

 

16 januari 26 januari (v4) 9 februari 

 20 februari  1 mars (v9) 15 mars 

2 april        12 april (v15) 19 april 

            30 april 10 maj (v19)              24 maj  

4 juni  14 juni (v24) -- 

 Sommaruppehåll  

13 augusti 23 augusti (v34) 6 september 

    17 september   27 september (v39) 11 oktober 

           22 oktober 1 november (v44) 15 november 

  26 november 6 december (v49) -- 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer sammanträdeskalender för 2012. 

________ 

  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-03 4 (65) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 188 

 

MILJÖCHEFEN INFORMERAR 

 

 

Information om att nämndens remissvar  till länsstyrelsen den 29 september 2011 § 168, 

avseende Hallinden Granit AB, ansökan till länsstyrelsen om fortsatt och utökad täkt av 

blocksten inom fastigheterna Lund 1:5 samt Prästtorp 1:25 och 1:8 i Brastad, har överklagats 

för laglighetsprövning till förvaltningsrätten. 

 

Information om miljöenhetens pågående och planerade åtgärder för att möta upp till 

besparingskravet som lagts på miljöenheten. 

 

Kortfattad  information om miljömålsarbetet, närmare information hänskjuts till nämndens 

decembersammanträde. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 189   
 

REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS 

OMRÅDE INOM LYSEKILS KOMMUN 

 

Diarienummer: 11/1458 

Mottagare: Kommunstyrelsen 

 

Ärendebeskrivning 

En ändring av befintlig miljötaxa föreslås, innebärande en ny riskbaserad taxemodell. 

Modellen avses att tillämpas både inom miljöskydds- samt hälsoskyddsområdet. Den baseras 

på två delar, risk- och resursbedömning. Riskbedömningen ligger till grund för beräkning av 

den tid som bedöms åtgå för tillsyn av den aktuella verksamheten, medan i 

resursbedömningen värderas verksamhetens eget arbete för att minimera och förebygga 

miljörisker samt statusen på sin egenkontroll. Resursbedömningen uppdateras efter varje 

tillsynsbesök och kan årsvis innebära justering av årsavgifterna. För verksamheter med 

återkommande tillsynsbehov avses fasta årsavgifter införas. 

 

En reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område enligt förslaget består 

av Allmänna bestämmelser, Taxebilaga 1(där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges 

för olika ärendetyper / verksamheter), Taxebilaga 2 (med placering i avgiftsklass för 

verksamheter med regelbunden tillsyn samt Taxebilaga 3 (med placering i riskkolumn och 

årlig tillsynstid). 

 

Bilaga: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Lysekil kommun 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till reviderad taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

att besluta: 

- att godkänna förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område inom Lysekils kommun 

- att den nya taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska träda i kraft 

den 1 januari 2012. 

________ 

 

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. § 189 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden godkänner upprättat förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 

- att godkänna förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område inom Lysekils kommun 

- att den nya taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska träda i kraft 

den 1 januari 2012. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 
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§  190   

 

NY TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN INOM LYSEKILS 

KOMMUN 

 

Diarienummer: 11/1459 

Skickas till: Kommunstyrelsen 

 

Ärendebeskrivning 

I Lysekils kommun har miljö- och byggnadsnämnden, efter beslut i kommunfullmäktige 

tillsynen över solarieverksamheter. Den tillsyn som kommunerna utövar består av tillsyn över 

att endast godkända solarielampor används. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som 

bedriver solarieverksamhet enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Då den årliga avgiften kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 2 i taxeförslaget  

kommer den att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxa inte 

revideras om timavgiften ändras.  

 

Bilaga:                         Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen inom Lysekils kommun 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till ny taxa för tillsyn enligt 

strålskyddslagen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 

- att godkänna förslag till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen inom Lysekils 

kommun 

- att den nya taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen inom Lysekils kommun ska träda i 

kraft den 1 januari 2012. 

________ 

 

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 godkänner förslag till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och föreslår 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 

- att godkänna förslag till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen inom Lysekils 

kommun 

- att den nya taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen inom Lysekils kommun ska träda i 

kraft den 1 januari 2012. 

________ 

 

Forts. 
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Forts § 190 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 
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§ 191   

 

REVIDERING AV BEFINTLIGA TAXOR FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADS-

NÄMNDENS TILLSYN OCH UPPDRAGSVERKSAMHET INOM 

MILJÖOMRÅDET I LYSEKILS KOMMUN 

 

Diarienummer: 11/1472 

Skickas till: Kommunstyrelsen 

 

Ärendebeskrivning 

I Lysekils kommuns taxor för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn inom miljöområdet är 

tillsynsavgiften kopplad till tillsynstid i timmar. En gemensam timavgift, som gäller för 

samtliga taxor bör finnas, se särskilt ärende. 

 

För årlig indexuppräkning  bör de antagna fasta avgifterna och timavgiften justeras med en 

procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av konsumentprisindex. 

Detta anges i paragraf i befintliga taxor. Dessa bör därför justeras med borttagande av den 

paragraf som anger indexuppräkningen och ersättas med ett genensamt beslut som gäller för 

samtliga. 

 

De befintliga taxor som bör revideras med denna paragrafändring är för tillsyn enligt 

Tobakslagen, för offentlig kontroll av livsmedel, för kontroll enligt Lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel samt för miljö- och byggnadsnämndens uppdragsverksamhet. 

Dessa taxor redovisas med justerad text i bilagorna 1-4. 

 

Bilaga 

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

Taxa för kontroll av livsmedel 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens uppdragsverksamhet 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till revidering av befintliga taxor för 

miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöområdet och 

föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 

- att revidera befintlig taxa för tillsyn enligt tobakslagen, att gälla fr.o.m. 1 januari 2012. 

- att revidera befintlig taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2012. 

- att revidera befintlig taxa för kontroll av livsmedel, att gälla fr.o.m. 1 januari 2012 

- att revidera befintlig taxa för miljö- och byggnadsnämndens uppdragsverksamhet, 

         att gälla fr.o.m. 1 januari 2012. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts § 191 

 

 

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 godkänner förslag till revidering av befintliga taxor för miljö- och 

byggnadsnämndens tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöområdet och föreslår 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 

- att revidera befintlig taxa för tillsyn enligt tobakslagen, att gälla fr.o.m. 1 januari 2012. 

- att revidera befintlig taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2012. 

- att revidera befintlig taxa för kontroll av livsmedel, att gälla fr.o.m. 1 januari 2012 

- att revidera befintlig taxa för miljö- och byggnadsnämndens uppdragsverksamhet,  

att gälla fr.o.m. 1 januari 2012. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 
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§ 192   

 

TIMTAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS TILLSYN OCH 

UPPDRAGSVERKSAMHET INOM MILJÖOMRÅDET I LYSEKILS KOMMUN 

 

 

Diarienummer: 11/1465 

Skickas till: Kommunstyrelsen 

   

Ärendebeskrivning 

I Lysekils kommuns taxor för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn inom miljöområdet är 

tillsynsavgiften kopplad till tillsynstid i timmar. Detta gäller såväl löpande timavgift som 

fasta avgifter. I taxorna hänvisas till timtaxan enligt: ”Vid tillämpningen av denna taxa 

motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid”. 

 

Då beslut om timavgift tidigare har ingått i respektive taxa bör ett enskilt beslut om generella 

timavgifter i en timtaxa tas av kommunfullmäktige, som då gäller för samtliga taxor enligt 

nedan. Då avgifterna kommer att stå i proportion till här beslutad timtaxa kommer den 

automatiskt att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxorna 

inte revideras om timavgiften ändras eller årlig indexuppräkning. 

 

De taxor som berörs är för tillsyn enligt Strålskyddslagen, för tillsyn enligt Tobakslagen, för 

offentlig kontroll av livsmedel, för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för 

kontroll enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för miljö- och 

byggnadsnämndens uppdragsverksamhet. 

 

För närvarande föreslås oförändrad timavgift för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 

uppdragsverksamhet. Beroende på kostnadsbilden kan den behöva justeras framledes. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer då i frågan. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnämnden godkänner förslag till timtaxa för miljö- och byggnadsnämndens 

tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöområdet och föreslår kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att besluta: 

- att timavgiften för taxa för kontroll av livsmedel ska vara 850 kronor per timma samt att 

timtaxan för taxor för tillsyn, prövning och kontroll enligt strålskyddslagen, 

tobakslagen, miljöbalken och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt 

miljö- och byggnadsnämndens uppdragsverksamhet ska vara 800 kr per timma. 

- att denna timtaxa ska gälla från och med den 1 januari 2012. 

________ 

 

 

 

 

Forts. 
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Forts. § 192  

 

 

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 godkänner förslag till timtaxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 

uppdragsverksamhet inom miljöområdet och föreslår kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att besluta: 

- att timavgiften för taxa för kontroll av livsmedel ska vara 850 kronor per timma samt att 

timtaxan för taxor för tillsyn, prövning och kontroll enligt strålskyddslagen, 

tobakslagen, miljöbalken och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt 

miljö- och byggnadsnämndens uppdragsverksamhet ska vara 800 kr per timma. 

 

- att denna timtaxa ska gälla från och med den 1 januari 2012. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 
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§ 193    

 

KOMPLETTERING OCH REVIDERING AV MILJÖ- OCH 

BYGGNADSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖENHETEN 

 

Diarienummer: MBN 11/1460 

 

Ärendebeskrivning 

Ändrad lagstiftning och bl.a. krav på effektivisering inom miljö- och byggnämndens 

verksamhetsområde medför ett behov av att se över miljö- och byggnadsnämndens 

delegationsordning till tjänstemännen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för avsikt 

att ta fram ett nytt och samlat underlag till delegationsordning för miljöenhetens samtliga 

ansvarsområden. Arbetet pågår och har tidigare utlovats under 2011, men publiceringen 

dröjer. Miljöenheten avser att när SKL:s  underlag finns tillgängligt ta fram ett komplett 

förslag till reviderad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden. 

 

I samband med besparingskrav för miljö- och byggnadsnämnden för år 2012 krävs flera 

åtgärder för en ökad effektiviserad handläggning. En av åtgärderna är översyn av nämndens 

delegationsordning. Miljöenheten ser därför ett behov av en viss utökning snarast av några 

delegationer. Föreliggande förslag innebär att delegationsordningen utökas med delegation 

med strandskyddsdispens, föreläggande om ärendekomplettering samt fortsatt utvidgad 

delegation till miljöhandläggare inom Munkedals kommun. 

 

Som en förutsättning för tillsynssamverkan mellan miljö- och byggnadsnämnderna inom 

Lysekil och Munkedals kommuner krävs en förnyad utvidgning under 2012 av respektive 

nämndens delegation till tjänstemän. Delegationen innebär att handläggare i respektive 

kommun har en ömsesidig delegationsrätt i den andra kommunen, vad gäller inom miljö-, 

djurskydds-, smittskydds-, livsmedels- och tobakstillsynen samt yttranden enligt lagen om 

hotell- och pensionatsrörelse och begäran om polishandräckning.  Det finns tidigare beslut om 

delegationsrätt för motsvarande handläggare i Munkedals kommun. Denna delegation 

behöver förnyas för att gälla fortsättningsvis under 2012, och det förslås därför att 

handläggare inom Munkedals kommun tillfälligtvis under 2012 erhåller samma delegation 

som nämndens delegationsordning till egen personal. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nuvarande ordning för tjänstemannadelegation 

ska: 

- kompletteras enligt miljöbalken 7 kap. ”Skydd av områden”, 18b § med följande 

delegation: ”Besluta i ärenden om strandskyddsdispens för: 

- enklare kompletteringsåtgärder inom tomtplats, 

- ny byggnad som avses ersätta befintlig byggnad inom tomtplats, 

- tidsbegränsade upplag, 

- transformatorstationer” 

 

 

 

forts. 
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- kompletteras enligt miljöbalken 26 kap. ”Tillsyn” 21 § med följande delegation: 

”Förelägga om komplettering av ärenden samt inlämnande av de uppgifter och 

handlingar i övrigt som behövs för tillsynen.” 

- revideras genom ändring av beteckningen på delegaterna från namngivna personer till 

”miljöhandläggare”. När delegaten benämns miljöhandläggare avses den person som 

enligt miljö- och byggnadsnämndens diarium handlägger det aktuella ärendet. 

- under 2012 utvidga delegationerna inom miljö-, djurskydds-, livsmedels- och 

tobakstillsynen samt yttranden enligt lagen om hotell- och pensionatsrörelse och 

begäran om polishandräckning till motsvarande handläggare inom Munkedals 

kommuns miljö- och byggnämnds verksamhet. 

________ 

 

Yrkande 

Andreas Nyström (MP) anser att nämnden inte ska delegera strandskyddsärenden till 

förvaltningen och yrkar att punkten om delegation: ”Besluta i ärenden om 

strandskyddsdispens utgår. 

 

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

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Nyströms yrkande mot Strands yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Strands yrkande. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att nuvarande ordning för tjänstemannadelegation ska: 

- kompletteras enligt miljöbalken 7 kap. ”Skydd av områden”, 18b § med följande 

delegation: ”Besluta i ärenden om strandskyddsdispens för: 

- enklare kompletteringsåtgärder inom tomtplats, 

- ny byggnad som avses ersätta befintlig byggnad inom tomtplats, 

- tidsbegränsade upplag, 

- transformatorstationer” 

- kompletteras enligt miljöbalken 26 kap. ”Tillsyn” 21 § med följande delegation: 

”Förelägga om komplettering av ärenden samt inlämnande av de uppgifter och 

handlingar i övrigt som behövs för tillsynen.” 

 

forts. 
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forts. § 193 

 

- revideras genom ändring av beteckningen på delegaterna från namngivna personer till 

”miljöhandläggare”. När delegaten benämns miljöhandläggare avses den person som 

enligt miljö- och byggnadsnämndens diarium handlägger det aktuella ärendet. 

- under 2012 utvidga delegationerna inom miljö-, djurskydds-, livsmedels- och 

tobakstillsynen samt yttranden enligt lagen om hotell- och pensionatsrörelse och 

begäran om polishandräckning till motsvarande handläggare inom Munkedals 

kommuns miljö- och byggnämnds verksamhet. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:   

Miljöenheten  
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§ 195   
 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

ATT LÄMNA ÖVERKLAGANDE UTAN BIFALL AVSEENDE FASTIGHETEN 

SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 10/1617 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

 genom NN 

Klagande: NN 

 NN 

 genom ombud Advokat NN 

Motpart: NN genom ordf. NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2011, att bevilja marklov för utfyllnad 

av mark på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av grannarna inom NN. Länsstyrelsen upphäver i 

beslut den 4 maj 2011 marklovet. 

 

NN och NN fastighetsägare Skaftö-Backa X:X överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade 

att mark- och miljödomstolen upphäver beslutet. 

Mark- och miljödomstolen meddelar i dom den 22 september 2011 att lämna överklagandet 

utan bifall. 

Beslutet har vunnit laga kraft den 13 oktober 2011. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 196  

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

ATT LÄMNA ÖVERKLAGANDET UTAN BIFALL AVSEENDE FASTIGHETEN 

DONA X:X 

 

Diarienummer: 09/0535 

Fastighetsadress: XX 

Klagande: NN 

Motpart: NN, Dona X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 oktober 2009 § 199 att bevilja bygglov för 

uppförande av altan och balkong på fastigheten Dona X:X. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av grannen Dona X:X. Länsstyrelsen beslutade den 

27 maj 2011 att bifalla överklagandet och lämnade ärendet åter till nämnden för ny 

handläggning. 

 

Fastighetsägaren Dona X:X NN överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och 

miljödomstolen som i dom den 28 september 2011 avslår överklagandet. 

Beslutet har vunnit laga kraft den 19 oktober 2011. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 197  

 

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM – AVSLÅR NÄMNDENS ANSÖKAN 

OM UTTAGANDE AV TILLÄGGSAVGIFT PÅ FASTIGHETEN TUNTORP X:X 

 

Diarenummer: 10/0465 

Fastighetsadress: XX 

Fastighetsägare: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för ändrad användning av affärslokal och 

ändring av butiksfönster, samt påbyggnad med taklätta och inredande av rum på vind, på 

fastigheten Tuntorp X:X. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 maj 2010 § 127 dels att bevilja bygglov i 

efterhand, och dels att påföra en byggnadsavgift, samt att hos Förvaltningsrätten i Göteborg 

yrka på uttagande av en tilläggsavgift på 19.000 kronor med stöd av plan- och bygglagen 

10 kap. §§ 7 och 8. 

 

Anmäles förvaltningsrättens dom den 29 september 2011 att avslå nämndens ansökan om 

uttagande av tilläggsavgift för byggnadsåtgärder utan bygglov. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningsrättens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 198   

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVVISAR ÖVERKLAGANDET OM TILLÄGGSAVGIFT SAMT AVSLÅR 

ÖVERKLAGANDET I ÖVRIGT AVSEENDE FASTIGHETEN TUNTORP X:X 

 

Diarienummer: 10/0464 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning  

Anmäles länsstyrelsens beslut den 7 oktober 2011 att avvisa överklagandet i den del det avser 

tilläggsavgift och avslår överklagandet i övrigt från NN över miljö- och byggnadsnämnden 

beslutade den 6 maj 2010 § 127, om att påföra en byggnadsavgift, och att hos 

Förvaltningsrätten i Göteborg yrka på uttagande av en tilläggsavgift på 19 000 kronor, på 

fastigheten Tuntorp X:X. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 199   

 

ANMÄLES BESLUT FRÅN JO –  

ATT INTE VIDTA ÅTGÄRD AVSEENDE FRAMFÖRT KLAGOMÅL MOT MILJÖ- 

OCH BYGGNADSNÄMNDEN HANDLÄGGNING I ÄRENDE AVSEENDE 

FASTIGHETEN FOSSA X:X 

Diarienummer: 11/1119 

Fastighetsadress: XX 

Fastighetsägare: NN och NN 

Anmälare: NN 

 

Ärendebeskrivning 

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 beslutet har vunnit 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. 

 

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. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 september 2011 § 173 att det inte finns grund 

för ingripande mot uppförd altan på fastigheten Fossa X:X och beslutade att avsluta ärendet 

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. 

Forts.  
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Forts. § 199   

 

Ägaren till grannfastigheten Fossa X:X har genom NN i en anmälan till JO framfört klagomål 

mot miljö- och byggnadsnämnden, för underlåtenhet att följa en lagakraftvunnen dom rörande 

en altan. 

JO som är ett extraordinärt granskningsorgan, kan inte ändra eller upphäva ett beslut som en 

myndighet har fattat. Granskningen är inte heller avsedd att föregripa eller ersätta den 

prövning som kan eller har kunnat ske i ordinarie ordning. JO brukar således inte ta ställning 

till om ett beslut är riktigt i sak. 

Vad som kommit fram vid JO:s granskning ger mot denna bakgrund inte anledning till någon 

ytterligare åtgärd från JO:s sida. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

JO:s beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 200    

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – OM FÖRELÄGGANDE ATT 

ÅTERSTÄLLA OLOVLIGA BYGGNADSÅTGÄRDER PÅ FAST. LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer:  03/B138 

Fastighetsadress:  XX 

Sökande/Klagande:  NN 

Adress:   XX 

     

Ärendebeskrivning 
Anmäles länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2011 att ändra nämndens beslut endast på så 

sätt att sista delen i beslutets punkt 1 med nedan angiven lydelse upphävs. 

 

- Borttagande av övriga för bostads- eller kontorsändamål gjorda byggnadsåtgärder 

utförda fr.o.m. den 4 januari 2000, vilka inte stämmer med bygglov daterat 22 januari 

2001. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. Nämndens föreläggande står därmed i övrigt fast 

avseende föreläggande att återställa olovliga byggnadsåtgärder  

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 201  

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – UPPHÄVER BESLUT OM BYGGLOV 

FÖR NYBYGGNAD AV TRE RADHUS PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 

 

Diarienummer:  09/0721 

Fastighetsadress:  XX 

Sökande:   NN 

Klagande:   NN och NN, Gamlestan X:X 

    NN, Kyrkvik X:X 

    NN, Kyrkvik X:X, X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Anmäles länsstyrelsens beslut den 6 oktober 2011 att bifalla överklagandet från NN och NN, 

NN och NN, över miljö- och byggnads-nämndens beslut den 20 augusti 2009 § 168, att 

bevilja bygglov för nybyggnad av tre radhus med sammanlagt åtta lägenheter och med garage 

på fastigheten Kyrkvik X:X. 

 

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

handläggning.  

Sökanden NN har överklagat länsstyrelsens beslut. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

  

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 202    

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM 

AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X 

 

Diarienummer:  10/0287 

Fastighetsadress:  XX 

Sökande/Klagande:  NN 

 

Ärendebeskrivning 

Anmäles länsstyrelsens beslut den 7 oktober 2011 att upphäva miljö- och byggnadsnämndens 

beslut den 10 juni 2010 § 154 vad avser avslag för isolering av befintligt tak och lämnar 

ärendet i den delen åter till nämnden för vidare handläggning. 

 

Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-03 25 (65) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 203   

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM 

AVSLAG PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X 

 

Diarienummer:  10/0110 

Fastighetsadress:  XX 

Sökande/Klagande:  NN och NN 

 

Ärendebeskrivning 

Anmäles länsstyrelsens beslut den 10 oktober 2011 att avslå överklagandet från NN och NN  

över miljö- och byggnadsnämndens beslut den 6 maj 2011 § 123, att avslå ansökan om 

bygglov i efterhand för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Vägeröd X:X. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 204  

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS 

FÖR VIN- OCH ÄPPELODLING PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 11/513 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: NN 

Klaganden:  NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande lämnade genom delegationsbeslut ÖD 55 den 5 

maj 2011 strandskyddsdispens för vin- och äppelodling på fastigheten Slätten X:X. 

Föreningen NN överklagade beslutet till länsstyrelsen. 

 

Anmäles länsstyrelsens beslut den 29 september 2011 att avslå överklagandet från NN. 

  

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.  

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 205   

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE 

AVSEENDE ÖVERKLAGAN AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT GODKÄNNA 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS 

FÖR VIN- OCH ÄPPELODLING PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 11/513 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: XX 

Klaganden:  NN 

MMD målnummer: M 5851-11 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande lämnade genom delegationsbeslut ÖD 55 den 5 

maj 2011 strandskyddsdispens för vin- och äppelodling på fastigheten Slätten X:X. Beslutet 

skickades till Länsstyrelsen som beslöt att ta upp ärendet för överprövning. Länsstyrelsen har 

genom ett beslut från den 29 september 2011 (dnr 526-13174-2011 och 505-13356-2011) 

godkänt nämndens beslut om strandskyddsdispens med tillägg av ett villkor om att platsen 

ska återföras till gräsmark om odlingen inte tar sig eller vårdas. 

 

Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen av NN som anför 

följande: 

 Särskilda skäl saknas. 

 Utredning innan beslut fattats är inkomplett och/eller felaktigt. 

 Den planerade odlingen anses ge ett starkt privatiserande intryck. 

 Konsekvensanalys saknas, växt- och djurlivet och den fria rörligheten påverkas 

negativt om den planerade odlingen kommer till stånd. 

 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt begär nu svar av miljö- och byggnads-

nämnden på NNs överklagan. 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om att lämna strandskyddsdispens för 

vin- och äppelodling på fastigheten Slätten X:X och anser att mark- och miljödomstolen ska 

avslå överklagandet.  

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 205 

 

 

Yrkande 

Andreas Nystöm (MP) yrkar att nämnden inte ska vidhålla sitt tidigare beslut om 

strandskyddsdispens och yrkar att nämnden till mark- och miljödomstolen ska uttala att 

överklagandet ska bifallas. 

 

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

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Nyströms yrkande mot Stenssons yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stenssons yrkande. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden vidhåller sitt beslut om att lämna strandskyddsdispens för vin- och äppelodling på 

fastigheten Slätten X:X och anser att mark- och miljödomstolen ska avslå överklagandet.  

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen 

Akten  
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§ 206   

 

BEGÄRAN OM UPPLYSNINGAR OCH YTTRANDE TILL JO ANG. ÄRENDE OM 

ANLÄGGANDE AV VINODLING PÅ DEL AV FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 2011/513  

 

Ärendebeskrivning 

Det medgivande av strandskyddsdispens för vinodling inom rubricerad fastighet som 

beslutades av miljö- och byggnadsnämnden den 5 maj 2011, överklagades till Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län.  Plantering av vinodlingen påbörjades (ett hundratal av planerade ca 

3000 vinstocker och ca 500 äppelträd) innan länsstyrelsen fattade beslut och dispensen 

därmed vunnit laga kraft. Miljöenheten kontaktade sökanden omedelbart efter att anmälan 

inkommit och det blivit känt att planteringen påbörjats. Planteringen stoppades då. 

 

I ärendet beslutade miljö- och byggnadsnämnden den 16 juni 2011 att inte anmäla 

överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten och att avvakta beslut om förläggande om 

borttagande av planterade vinstockar tills länsstyrelsen fattat beslut i frågan. 

 

Nämnden motiverade sitt beslut att man inte ansåg det föreligga misstanke om brott, då 

sökandens motivering var att han hade uppfattat det tillåtet att påbörja anläggandet då det i 

länsstyrelsens beslut inte framgår att dispensen inte gällde. 

 

Länsstyrelsen fattade beslut om beviljande av dispens den 29 september 2011, vilket även det 

har överklagats. Miljö- och byggnämnden har tills vidare inte agerat ytterligare i ärendet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutar att anta skrivningen ovan som 

sin egen som yttrande till JO. 

________ 

 

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 anta skrivningen i ovan ärendebeskrivning  som sitt eget yttrande och 

överlämnar det som svar till JO. 

________ 

 

Beslutet skickas till: 

JO 

Akten  
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§ 207   

 

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM – AVSEENDE UTTAG AV 

TILLÄGGSAVGIFT ENL. PBL GÄLLANDE DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 10/1793 

Fastighetsadress: XX 

Motpart: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 april 2011 § 79 att bevilja bygglov i efterhand 

för del av industribyggnad som vid två separata tillfällen uppförts utan bygglov. 

Nämnden beslutade också om uttag av byggnadsavgift samt att föra talan i Förvaltningsrätten 

om uttagande av tilläggsavgift. 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg förpliktar i dom den 25 oktober 2011 NN att 

Betala tilläggsavgift med 70 000 kronor. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningsrättens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 208    

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE 

AVSEENDE ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS AVSLAG PÅ 

ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT ATT 

MARKLOV INTE KRÄVS FÖR ÅTGÄRDER VIDTAGNA PÅ FASTIGHETEN 

KYRKVIK X:X I LYSEKILS KOMMUN 

 

MBN diarienummer: 2011 / 0287 Mark- och miljödomstolens mål nr P4337-11, R8 

Fastighetsadress: XX 

Klagande: NN, fastighetsägare Kyrkvik X:X 

Adress: XX 

  

 

Ärendebeskrivning: 

Ägaren till fastigheten Kyrkvik X:X, NN, anmälde till miljö- och byggnadsnämnden att 

marklovpliktig uppfyllnad utförts på fastigheten Kyrkvik X:X, samt att denna skadat en på 

hennes fastighet belägen jordkällare. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2011 § 96 att lämna ärendet utan åtgärd. 

Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län av ägaren till 

fastigheten Kyrkvik X:X. Länsstyrelsen har i beslut den 18 augusti 2011 avslagit 

överklagandet. 

Ägaren till fastigheten Kyrkvik X:X har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- 

och miljödomstolen som med föreläggande begär yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden vidhåller sitt tidigare beslut och hemställer att mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

_________ 

 

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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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut och hemställer att mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet. 

 

2 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2011 som sin egen och 

överlämnar yttrandet till mark- och miljödomstolen.  

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen 

Akten 

  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-03 33 (65) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 209   

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  

AVSEENDE ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS UPPHÄVANDE AV 

BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV TRE RADHUS M.M. PÅ FASTIGHETEN 

KYRKVIK X:X I LYSEKILS KOMMUN 

 

MBN diarienummer: 09 / 0721 Mark- och miljödomstolens målnr P 6158-11, R8 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN och NN, Gamlestan X:X 

 NN, Kyrkvik X:X 

 NN, Kyrkvik X:X, X:X 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 20 augusti 2009 § 168 att bevilja bygglov för 

uppförande av tre radhus samt garage på (del av) fastigheten Kyrkvik X:X. 

Bygglovsbeslutet vad avser hus C överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län av 

ägare till tre grannfastigheter. 

Länsstyrelsen har i beslut den 6 oktober 2011 upphävt hela bygglovsbeslutet och lämnat 

ärendet åter till nämnden för ny handläggning. 

Sökanden, NN har överklagat Länsstyrelsens beslut till mark- och miljö-domstolen som med 

föreläggande begär yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2011 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden vidhåller sitt tidigare beslut om hemställer att mark- och miljödomstolen bifaller 

överklagandet och upphäver länsstyrelsen beslut. 

________ 

 

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 vidhåller sitt tidigare beslut och hemställer att mark- och miljödomstolen 

bifaller överklagandet. 

 

2 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse  den 1 november 2011 som sin egen 

och överlämnar yttrandet till mark- och miljödomstolen.  

________ 

 

Beslutet skickas till: Mark- och miljödomstolen 
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§   210   

 

TILLSYNSÄRENDE ENLIGT PBL, GÄLLANDE UPPFÖRANDE AV BYGGNAD 

INOM STRANDSKYDD PÅ KÄRINGEHOLMEN 

 

Diarienummer: 2011/1025 

Ankomstdatum: 2011-08-15 

Anmälare: NN 

Mottagare: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser anmälan om uppförande av byggnad inom strandskydd på Käringeholmen. 

Enligt anmälan är byggnaden välisolerad och har en glasad terassdörr med 3-glas, vitmenat 

golv etc. Inredningen och delar av utformningen anses av anmälaren vara av bostadskvalitet. 

 

Miljööverdomstolen har beslutat att det inte krävs strandskyddsdispens då byggnaden skall 

användas för fiskets behov. 

 

Tidigare anmälan (dnr 11/1088) har kommunicerats med verksamhetsutövaren NN som då 

inkom med ett yttrande. Av yttrandet framgick att byggnaden är byggd för att utöver förråd 

kunna användas vid ostronskörd bl.a. för ombyte m.m. Då finns behov av uppvärmning och 

därför måste den vara isolerad. Mycket av det material som använts är återbruk, så även den 

glasade dörren. Vid telefonsamtal har NN uppgivit att han inte har någon som helst tanke på 

att använda byggnaden för annat ändamål än till sin verksamhet med fiske och fårskötsel. 

 

Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2011-09-29 § 174 beslutades att 

förrådsbyggnadens utformning var godtagbar enligt miljöbalken och ärendet avslutades utan 

åtgärd. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förrådsbyggnadens utformning är godtagbar i sin 

nuvarande utformning och att ärendet avslutas utan åtgärd. 

________ 

 

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. § 210 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att förrådsbyggnadens utformning är godtagbar i sin nuvarande utformning 

och att ärendet avslutas utan åtgärd. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NNl, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

NN 

Akten 
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§ 211  

 

TILLSYNSÄRENDE ENLIGT PBL GÄLLANDE OVÅRDAD TRÄDGÅRD PÅ 

FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X 

 

Diarienummer: 2009 / 1079 

Fastighetsadress: XX 

Fastighetsägare: NN 

Anmälare: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en skrivelse med innebörden att vegetationen 

på fastigheten Vägeröd X:X skulle vara av den arten att den ska klassas som sikthinder vid 

den plats där postbilen har för vana att vända, samt att den utgör en störning för anmälarens 

utsikt. 

Anmälaren har också hänvisat till en skrift innehållande anvisningar för tomtskötsel med 

syfte att säkerställa sikten vid korsningar i bostadsområden. 

 

Plan- och bygglagen (SFS 1987:10, den version som gällde när anmälan gjordes) har två 

paragrafer som kan vara tillämpliga i ärenden som det nu aktuella. 

3 kap. 15 § (del av) 

Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 

3 kap. 17 § första stycket 

Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. 

De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 

uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas, Byggnadsnämnden kan besluta att 

plantering skall utföras och att befintlig växtlighet skall bevaras. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt den aktuella platsen, samt hållit den under uppsikt 

för att notera eventuella skötselproblem på fastigheten. 

 

Det kan konstateras att tomten är mer planterad än de flesta tomterna i området, men att det 

inte kan märkas någon skötselbrist som innebär att växterna i sig själva är ovårdade. 

PBL 3:15 är främst en paragraf som är tillämplig på hur tomter anordnas när de bebyggs, så 

att bebyggelsen passar in i områdets stads- och landskapsbild. Att denna paragraf skulle ge 

rundhänta möjligheter för kommunerna att gå in och styra hur planteringar på tomter 

anordnas är inte en rimlig slutsats av lagtexten och lagens förarbeten. 

PBL 3:17 talar först om vårdat skick. Det kan konstateras att växtligheten, även om den på 

fastigheten Vägeröd X:X är mycket riklig, inte saknar skötsel. Frågan är således om den kan 

anses vara en betydande olägenhet för omgivningen eller trafiken. 

 

 

Forts.  
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Forts. § 211   

 

I skriften med anvisningar för tomtskötsel med syfte att säkerställa sikten vid korsningar i 

bostadsområden, talas om vegetation vid korsningar. Den plats där postbilen sägs vända är 

inte att betrakta som en korsning i bostadsområdet, utan snarare som en inofficiell 

uppställningsficka. Det gör att vad som sägs om vegetation vid korsningar inte är tillämpligt i 

det aktuella fallet. Att föraren av postbilen gör vad som är möjligt för att framföra sitt fordon 

på ett trafiksäkert sätt får tas för givet. 

Den aktuella skriften kan inte läggas till grund för ett ingripande mot vegetationen på 

fastigheten Vägeröd X:X. 

 

Återstår frågan om betydande störning för omgivningen. I en dom från Regeringsrätten (RÅ 

1993 not. 521) gällande en dunge med 17 stycken 13-15 meter höga björkar i gränsen till en 

annan fastighet, vilka begränsade sikten mot havet och delvis skuggade granntomten, fann 

rätten att det inte var styrkt att olägenheten var betydande. 

Den nu aktuella vegetationen och dess påverkan kan inte anses vara mer omfattande än i 

ovanstående rättsfall, varför grund för ingripande saknas. 

 

Förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden förklarar att det enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 

saknas grund för ingripande mot vegetationen på fastigheten Vägeröd X:X, och att anmälan 

därför ska lämnas utan åtgärd. 

________ 

 

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 förklarar att det enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10) saknas grund för 

ingripande mot vegetationen på fastigheten Vägeröd X:X och att anmälan därför ska lämnas 

utan åtgärd. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN, överklagningshänvisning, Rek+mb 

NN 

Akten 
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§ 212   

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV 

KOMPLEMENTBYGGNAD (TEKNIKBOD FÖR MINIRENIGSVERK) PÅ 

FASTIGHETEN GÅSÖ X:X 

 

Diarienummer: 11/872 

Fastighetsägare: NN 

Fastighetsadress: XX 

Sökanden: NN 

Adress:  XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökanden NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) 2011-05-12 ansökt om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av en komplementbyggnad för minireningsverk på 

fastigheten Gåsö X:X. Fastigheten ägs av NN, XX. Den nya byggnaden ska visserligen 

placeras längre från stranden än huvudbyggnaden men utanför det som miljöenheten bedömer 

är hävdad tomt och ska därför prövas enligt strandskydds-bestämmelserna. Av ansökan 

framgår att man vill placera byggnaden så att den ska synas minimalt från bostadshus och 

tomt och så långt bort från bostadshuset att risken för lukt minimeras. I en skrivelse från den 

19 juli 2011 har sökanden upplysts om att en alternativ placering av byggnaden inom det som 

är ianspråktagen tomt och längre från stranden än huvudbyggnaden inte kräver 

strandskyddsdispens. Vidare informerades sökanden om att förvaltningens förslag till beslut 

troligen skulle bli ett avslag på ansökan om strandskyddsdispens. På detta har sökanden 

svarat den 5 augusti 2011 där skälen om att dölja byggnaden m.m. framförs. Vidare anförs att 

man lätt kan dra ledningar (i strandkanten) och att pumphöjden blir liten. I en skrivelse från 

den 13 september 2011 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. Ärendet har även 

kompletterats med ett utlåtande från leverantören av minireningsverket angående placering av 

anläggningen. 

 

Miljöenheten har besökt platsen (i samband med inspektion av avlopp) och även begärt och 

fått in fotodokumentation över fastigheten. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2011  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om dispens från strandskydds-

bestämmelserna för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Gåsö X:X, vid 

Gullmarsfjorden i Lysekils kommun.  

________ 

 

 

Forts. 
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Yrkande     

Torbjörn Stensson (S), Bo Göthesson (S) och Andreas Nyström (MP) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelsen för nybyggnad av 

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

________ 

 

 

Upplysning 

Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götaland som inom tre veckor ska ta 

ställning till om det finns skäl för prövning av kommunens beslut om avslag på 

dispensansökan eller inte. 

 

Hur man överklagar 

Ett beslut i ett strandskyddsdispensärende kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

Länsstyrelsen 

Akten  
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§ 213  

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH OMBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1333 

Ankomstdatum: 2011-09-13 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Lönndal X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986. 

Detaljplanen anger beteckningen Bf I för fastigheten. 

 

Befintlig byggnad är uppförd 1954, alltså långt före den nu gällande detaljplanens antagande, 

och strider mot denna vad avser byggnadshöjd och taklutning. 

Vid ändringar av byggnader uppförda (långt) före antagandet detaljplaner, och vilka till viss 

del strider mot dessa, kan det anses det rimligt att i första hand tillfredsställa plan- och 

bygglagens (SFS 2010:900) krav på ”en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse” samt 

att ”en byggnad ska vara lämpligt för sitt ändamål och ha en god form, färg och 

materialverkan”. Så långt möjligt ska dessutom detaljplanens krav tillvaratas, och 

huvudregeln bör vara att inte öka avvikelserna gentemot detaljplanens bestämmelser. 

 

Förslaget till till- och ombyggnad av enbostadshus på fastigheten Lönndal X:X innehåller en 

tillbyggnad på 19,5 m
2
 placerad 4,5 meter från gräns mot granntomt. Tillbyggnaden har en 

takfotshöjd och en takvinkel som ansluter till befintlig byggnad. En invändig tilläggsisolering 

av byggnadens befintliga delar ska göras, och de panoramafönster som sattes in på 1970-talet 

ska återställas till ursprungliga tvåluftsfönster med mittpost. 

 

Sökandena har underrättats om detaljplanens krav på material och kulörer gällande tak och 

fasader i området. 

 

Berörda grannar Lönndal X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga 

synpunkter har inkommit. 

 

Utredningar hörande till den i området nu gällande detaljplanen indikerar att före dess 

fastställande gällde för fastigheten Lönndal X:X s.k. ”utomplansbestämmelser”. Därmed 

finns inga tidigare accepterade avvikelser från detaljplaner att göra en samlad bedömning av 

enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 31b § andra stycket. 

 

 

forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) 9 kap. 31b § första stycket (liten avvikelse från detaljplanen). 

Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är liten, att den ger en bättre arkitektur och 

helhetsverkan än vad ett strikt efterlevande av planbestämmelserna skulle ge, och att den är i 

enlighet med detaljplanens syfte att medge god och anpassad arkitektur. 

________ 

 

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 beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 31b § 

första stycket (liten avvikelse från detaljplanen) 

 

Beslutet kan motiveras med att avvikelsen är liten, att den ger en bättre arkitektur och 

helhetsverkan än vad ett strikt efterlevande av planbestämmelserna skulle ge, och att den är i 

enlighet med detaljplanens syfte att medge god och anpassad arkitektur. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag: NN, NN, XX. 

________ 

 

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. 

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

och bygglagen. 

 

Beslutets 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 

Berörda grannar Lönndal X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Post- och inrikes Tidningar  
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS, SAMT 

RIVNINGSLOV FÖR BEFINTLIG BYGGNAD, PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 0954 

Ankomstdatum: 2011-07-06 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, samt rivningslov för 

befintlig byggnad, på fastigheten Fossa X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 5 december 1960. 

 

På fastigheten ligger idag den gamla och numera nedlagda butiksbyggnaden i Rågårdsvik. På 

övre våningen i denna finns bostadsutrymmen. 

Fastigheten har i detaljplanen beteckningen BH II, och vissa delar av den är markerade med 

punktprickning, vilket innebär: 

- Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål 

- Med punktprickning markerad mark får inte bebyggas 

- Med BH betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföres fristående 

- Bestämmelse om tomtplats storlek, byggnadsläge, samt bebyggelsens omfattning 

(maximal byggnadsarea) saknas för beteckningen BH 

- Å med II betecknat område får byggnad uppföras med högst två våningar 

- Å med II betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 

7,0 meter 

- Bestämmelse om föreskriven eller maximal taklutning saknas för beteckningen BH 

- Å med BH betecknat område får huvudbyggnad icke innehålla mer än en 

bostadslägenhet 

Den föreslagna byggnaden kan konstateras följa samtliga de ovan uppräknade 

bestämmelserna i detaljplanen, och upptar varken hela byggrätten på fastigheten eller 

utnyttjar maximal byggnadshöjd. 

 

En befintlig förrådsbyggnad väster om huvudbyggnaden ska behållas. 

Byggnaden kommer att placeras på den höjd över havet som länsstyrelsen förordar med 

avseende på risken för höjning av havsnivån. 

 

En arkitektonisk bedömning av byggnaden är att den har de arkitektoniska kvaliteter som 

krävs både med hänsyn till egenvärde samt till anpassning till befintlig miljö. 

 

Berörda grannar Fossa X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, 

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

Yttranden har inkommit från Fossa X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X. 

 

forts. 
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- Ägarna till Fossa X:X hänvisar till förlust av havsutsikt genom att den nya 

byggnadskroppen sträcker sig längre åt söder än den befintliga. 

- Ägarna till Fossa X:X yrkar på att eventuell nedsmutsning av samt skador på den egna 

fastigheten åtgärdas av byggherren efter färdigställd nybyggnation. I övrigt inga 

erinringar. 

- Ägarna till Fossa X:X bedriver pensionatsverksamhet i Rågårdsvik, och hävdar 

utsiktsförlust från en s.k. bröllopssvit på den egna fastigheten, med begäran att 

taknocksriktningen ska ändras till nord-sydlig alternativt utförs högst till nuvarande 

nivå. 

- Ägarna till Fossa X:X hävdar att det finns en överenskommelse mellan tidigare ägare 

till Fossa X:X och ägarna till närliggande fastigheter att fönster, som kan tänkas ge 

insyn, inte ska installeras på norra fasaden av Fossa X:X. De anser därmed att 

förslaget är oacceptabelt och vill se ett nytt. 

- Fossa X:X är samfälld mark ägd av ett antal personer och dödsbon, samt Rågårdsviks 

byalag. Byalaget har givits tillfälle att yttra sig för fastighetens räkning, och har frågat 

efter redovisning av parkering, samt i övrigt framhållit att förslaget är smakfullt. 

- Dödsbodelägarna till Fossa X:X har i likhet med Fossa X:X hänvisat till en 

överenskommelse gällande fönster på norrfasaden på Fossa X:X, och anser att 

förslaget i sin nuvarande utformning är oacceptabelt. De har också begärt förlängning 

av hörandetiden med två månader. 

- Ägarna till Fossa X:X menar att en ny byggnad inte kommer att ha någon påtaglig 

inverkan på deras fastighet, men att de äger den närmast Fossa X:X placerade 

sjöboden. Till denna sjöbod har byggts en s.k. sjöbodplan, och man oroar sig för att 

denna ska påverkas av byggnation och framtida användning på Fossa X:X. Förutsatt 

att inge påverkan sker på sjöboden eller sjöbodplan har de inga principiella 

invändningar mot föreslagen byggnation. 

 

Vid samtal med sökanden har denna uppgivit att invändningen från Fossa X:X måste bygga 

på ett missförstånd, då befintlig byggnad sträcker sig längre söderut än den nu föreslagna. 

Vad gäller förekomsten av fönster på byggnadens norra fasad anser hon att dessa inte är av 

större omfattning än vad som kan krävas för ett ändamålsenligt boende, samt att hon inte har 

fått kännedom om någon tidigare överenskommelse gällande fönstersättning. 

Samtal med byalaget pågår rörande parkering i samband med ett för fastigheten Fossa X:X 

gällande servitut på Fossa X:X, och i annat fall finns en p-plats vid byggnadens entré. 

 

Begäran om förlängning av hörandetiden med två månader har avvisats av förvaltningen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov och bygglov med stöd av plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 30 §. 

Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden följer detaljplanens bestämmelser, samt att den 

inte kan anses innebära betydande olägenheter för omgivningen. 

________ 

 

Forts. 
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Yrkande     

Hans Nordlund (M), Bo Göthesson (S) och Christer Hammarqvist (C) 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 Rivningslov beviljas. 

 

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

Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden följer detaljplanens bestämmelser, samt 

att den inte kan anses innebära betydande olägenheter för omgivningen. 

 

3 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag: NN, NN, XX. 

________ 

 

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 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 vunnit laga kraft. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Berörda grannar Fossa X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X,X:X och X:X, 

Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Fossa X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb
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ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR OMBYGGNAD OCH 

FASADÄNDRING UNDER PARKERINGSDÄCK  

PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X4 

 

Diarienummer: 2011 / 1444 

Ankomstdatum: 2011-10-17 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring på parkeringsdäck på 

fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 8 november 1977. 

Hela ytan där parkeringsdäcket är beläget är i detaljplanen betecknat som mark som inte får 

bebyggas, s.k. ”prickad mark”. 

 

Ansökan avser en inklädnad av hela utrymmet under parkeringsdäcket vid Skaftöhallen med 

grå plåtfasad. Plåten är avsedd att ersätta den glesa spaljé som tidigare fanns på platsen, innan 

arbetet med renovering av parkeringsdäckets betongkonstruktion påbörjades. 

Arbeten har utförts som, om de slutförts, skulle inneburit att utrymmet under 

parkeringsdäcket byggts in med en isolerad väggkonstruktion försedd med portar. Pågående 

arbeten utan bygglov har stoppats enligt beslut från samhällsbyggnadsförvaltningen, och viss 

demontering av utfört arbete har påbörjats. 

 

Ursprunget till det aktuella parkeringsdäcket är en handling från 1975 vilken visar en 

markuppfyllning på platsen, med 40 parkeringsplatser på denna yta. 

Detta utförande har dock sannolikt, p.g.a. den låga markstabilitet som än idag kan konstateras 

i området, bedömts som olämpligt då det skulle tillfört ett stort marktryck. 

 

Bygglov för affärslokalen och den nuvarande parkeringsdäcklösningen beviljades av 

stadsarkitekten den 9 januari 1976, efter beslut i byggnadsnämnden den 11 december 1975 att 

biträda stadsarkitektens förslag till parkeringslösning (däck istället för uppfyllnad). 

När detaljplanen antogs den 8 november 1977 var hela området där parkeringsdäcket är 

placerad markerat med byggförbud. Detta tyder på en medveten handling för att inte tillåta 

skapandet av byggnadsvolymer genom inbyggnad av parkeringsdäcket vare sig ovanpå eller 

under. Syftet med detaljplanen framstår därmed som helt klar vad gäller förbud mot 

ytterligare byggnation i samband med parkeringsdäcket. 

 

Arbeten med att renovera parkeringsdäcket har ägt rum under år 2011. Stadsarkitekten i 

Lysekil besökte byggplatsen den 5 april 2011 för att informera sig om vad som pågick, och 

för att försäkra sig om att det inte rörde sig om några bygglov- eller marklovpliktiga åtgärder, 

då ansökningar om sådana inte inlämnats. 

 

forts. 
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Det kunde konstateras att arbete pågick med att temporärt flytta jordmassor för att komma åt 

att renovera betongpelarna, men att marken enligt byggherren NN  skulle återställas efter 

fullbordad renovering. Då lov endast erfordras för varaktiga åtgärder bedömdes att marklov 

inte var aktuellt. 

Inte heller det som syntes och omtalades om renoveringen av parkeringsdäcket i befintligt 

skick, bedömdes föranleda krav på bygglov. 

 

Besked som lämnades till byggherren NN vid ovanstående besök var att den utjämning av 

marken/golvet under parkeringsdäcket som utförts, var att betrakta som en ej bygglovpliktig 

åtgärd för att underlätta placering av vagnar och ställningar för renovering av 

betongbjälklaget underifrån, vilket framfördes från byggherrens sida. 

Besked lämnades också att byggherren fick återställa den glesa träspaljé som omgivit den 

under parkeringsdäcket outnyttjade volymen, för att skydda denna mot intrång och olovligt 

utnyttjande. 

Byggherrens påstående i en förklaringsskrivelse daterad den 12 oktober 2011, att 

stadsarkitekten muntligen vid detta besök skulle tillåtit honom att utföra planstridiga åtgärder 

utan bygglov, förtjänar ingen tilltro. 

 

Det kunde under augusti 2011 konstateras att byggnadsarbeten med en isolerad vägg-

konstruktion pågick under parkeringsdäcket, utan att något bygglov sökts för detta. En 

skrivelse, innehållande ett beslut om byggstopp med omedelbar verkan enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 11 kap. 31 § skickades till båda byggherrens kända adresser den 

9 september 2011. Alla konsekvenser av att börja ett bygge utan bygglov, att fortsätta bygga 

utan bygglov, samt att inte åstadkomma rättelse beskrevs, och byggherren uppmanades att 

inkomma med en förklaring till varför byggnationen utförts utan lov. 

 

Byggverksamheten stoppades, och en skrivelse från byggherren daterad den 12 oktober 2011 

inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen. I denna framhåller byggherren att han uppfattat av 

stadsarkitekten att han fick göra vad han ville under parkeringsdäcket så länge han inte hyrde 

ut utrymmet. 

 

Byggherrens tolkning av de besked som gavs på mötet den 5 april 2011 är felaktig. Alla 

möjligheter att se positivt på de anläggnings- och byggnadsåtgärder som utan vare sig lov 

eller anmälningar dittills vidtagits togs tillvara, och besked gavs från byggherrens sida att han 

hade för avsikt att återställa området efter slutförd renovering. Att en tjänsteman skulle ha 

givit muntligt klartecken till en byggherre att tillskapa en planstridig byggnadsvolym utan 

bygglov, förutsatt att den inte hyrs ut, är ett påstående som saknar all grund i verkligheten. 

 

Byggherren har nu sökt bygglov för att bygga in utrymmet under parkeringsdäcket. På 

blanketten har man markerat att det tillhör kategorin ”industribyggnad”. Det som framgår av 

handlingarna är att utsidan av fasaden avses utföras av grå plåt, men uppbyggnaden av 

väggen med eventuell isolering framgår inte. Detta är dock av underordnad betydelse, då 

redan en inbyggnad med en oisolerad plåtskiva är en planstridig åtgärd som ger upphov till en 

byggnadsvolym. 

 

forts. 
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Det som skiljer utförandet med gles spaljé från utförandet med tät plåtvägg är att det med en 

tät vägg ska anses ha skapats ett utrymme som är avsett att vara konstruerat så att människor 

kan uppehålla sig i det. Därmed ska den täta väggen anses som nybyggnad av en 

byggnadsvolym, vilket enligt detaljplanen inte är tillåtet på platsen. 

 

Ett arbete med att ändra detaljplanen pågår i närområdet, men planenheten har meddelat att de 

inte har fått klara besked från ägaren till Skaftö-Fiskebäck X:X om han vill ingå i planarbetet 

och i så fall vad han har för önskemål gällande detaljplanens utformning. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 9 kap. 

30 § avslår ansökan om bygglov (åtgärd i strid med detaljplan). 

Beslutet kan motiveras med att åtgärden i sin helhet strider mot detaljplanens bestämmelser 

att det inte får uppföras byggnader på den aktuella platsen. Tillskapandet av en 

byggnadsvolym med täta väggar och tak innebär att det blir en byggnad både enligt 

legaldefinitionen i plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 1 kap. 4 §, samt mätreglerna i Svensk 

Standard (SS 21054:2009). 

 

att miljö- och byggnadsnämnden förelägger ägaren till fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X att, 

senast tre månader från det att detta beslut vunnit laga kraft, ha undanröjt alla täta väggpartier 

och portar som uppförts och monterats under parkeringsdäcket på denna fastighet. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta upp frågan om sanktionsavgifter enligt plan- 

och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. när frågan om efterlevnad av föreläggandet att 

undanröja utförda byggnadsåtgärder ska behandlas. 

________ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (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 Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS 2011:900) avslår nämnden 

ansökan om bygglov (åtgärd i strid med detaljplan). 

Beslutet motiveras med att åtgärden i sin helhet strider mot detaljplanens 

bestämmelser att det inte får uppföras byggnader på den aktuella platsen. 

Tillskapandet av en byggnadsvolym med täta väggar och tak innebär att det blir en 

byggnad både enligt legaldefinitionen i plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 1 kap. 

4 §, samt mätreglerna i Svensk Standard (SS 21054:2009). 

 

Forts. 
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2 Nämnden förelägger ägaren till fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X,  NN, XX  att, 

senast tre månader från det att detta beslut vunnit laga kraft, ha undanröjt alla täta 

väggpartier och portar som uppförts och monterats under parkeringsdäcket på denna 

fastighet. 

 

3 Nämnden beslutar att ta upp frågan om sanktionsavgifter enligt plan- och 

byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. när frågan om efterlevnad av föreläggandet 

att undanröja utförda byggnadsåtgärder ska behandlas. 

 

4 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

Inskrivningsmyndigheten 

Akten 
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RÄTTELSE I BESLUT OM POSITIVT 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 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 september 2011 § 182 att meddela positivt 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på ovan fastigheten Torgestad X:X. 

Tyvärr uppstod fel i brödtexten avseende miljöenhetens remissvar. Av misstag kopierades 

text in i detta ärende som avser en annan fastighet och ett annat ärende. 

 

Den rättelse som nu görs ska inte påverka utfallet av ärendets handläggning i nämnden utan 

ersätter enbart det felaktiga textavsnittet med den korrekta, markerat med streck i 

vänstermarginalen. Beslutet från tidigare står därmed fast. 

Rättelsen görs i enlighet med förvaltningslagen 26 §, om rättelse av skrivfel och liknande, och 

det har ansetts obehövligt att kommunicera med andra än den sökande om detta. 

________ 

 

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 m
2
. 

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. 

 

 

 

Forts. 
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I remissvar från miljöenheten kan konstateras att det finns förutsättningar att göra en 

avloppsanläggning inom planerad tomt (avstyckning). 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 hög skyddsnivå för miljöskydd enligt 

Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp. En avloppsanläggning som innebär utsläpp 

från WC ska även bedömas om den kan påverka Natura 2000-området Gullmarn negativt. 

Ansökan om tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning med utsläpp från WC kommer 

att skickas till Länsstyrelsen för deras yttrande angående Natura 2000. 

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. 

 

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 som 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. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 216   

 

 

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. 

________ 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att rätta beredningstexten till att överensstämma 

med handlingarna i ärendet. 

________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att rätta beredningstexten till att överensstämma med handlingarna i 

ärendet. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Berörda grannar Torgestad X:X, X:X, X:X och X:X, för kännedom 

Akten 
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§ 217   

 

UPPHÄVANDE AV BESLUT 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 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 september 2011 § 185 att meddela positivt 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, som ersättning för en befintlig byggnad som 

ska rivas, på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. 

 

Vid tidpunkten för ärendets redovisning för nämnden var ett granneyttrande känt, av de två 

grannar som beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det har efter beslutet framkommit att 

det fanns ett yttrande även från den andra grannen. 

 

För att nämndens beslut i ärendet ska vara fattat i laglig ordning, krävs ett upphävande av 

tidigare beslut, redovisning av samtliga handlingar i ärendet, samt ett nytt nämndbeslut. 

 

Sökanden har underrättats om misstaget vid ärendeberedningen, och har inte haft några 

invändningar mot att beslutet upphävs inför en ny nämndhandläggning av ärendet. 

 

Handläggningsrutinerna för inkomna yttranden är under översyn. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden upphäver beslutet från den 29 september 2011 § 185, så att 

ny ärendehandläggning kan ske i nämnden med beaktande av samtliga granneyttranden. 

________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden upphäver beslutet från den 29 september 2011 § 185, så att ny ärendehandläggning 

kan ske i nämnden med beaktande av samtliga granneyttranden. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden  
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§ 218   

 

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 m
2
, 

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 m
3
).  

 

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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Berörda grannar Lyse-Fiskebäck X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Ägaren till Lyse-Fiskebäck X:X har lämnat yttrande med innebörden att ny byggnad inte får 

placeras närmare tomtgräns än den nuvarande, att nockhöjden inte får bli högre än nuvarande 

räknat från befintlig markhöjd, samt att rådande områdesbestämmelser följs för den nya 

byggnaden. 

Ägaren till Lyse-Fiskebäck X:X har lämnat yttrande 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. 

Sökanden har underrättats om inkomna yttranden, men har valt att inte kommentera dessa. 

 

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. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (SFS 

1987:10) 8 kap. 34 § förklarar att den sökta åtgärden kan tillåtas utan att prövning av markens 

lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning sker genom 

detaljplanläggning i enlighet med 5 kap. 1 § PBL. 

________ 

 

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 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. 

 

 

Forts.  
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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, Rek+Mb 

Akten 
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§ 219    

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN 

HÄRMUNDSRÖD X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 0983 

Ankomstdatum: 2011-07-15 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 

avstyckning av tomt från, fastigheten Härmundsröd X:X. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

Området är inte klassat som riksintresseområde samt är inte strandskyddat område. 

 

Föreslagen avstyckning är på cirka 1 500 m
2
. 

Motivet till ansökan anges vara generationsskifte. 

 

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.” 

 

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. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte den 

8 september 2011, och lämnade då följande yttrande: 

Samrådsgruppen menar att den valda platsen inte gör intrång i landskapsbilden eller påverkar 

något annat intresse i området. Översiktsplanen lägger inga hinder i vägen för en 

fastighetsbildning på platsen. 

Med reservation för markstabiliteten med avseende på bäckfåran söder om tomtläget, anser 

samrådsgruppen att platsen är väl vald. Vid framtida byggnation bör redovisas om markens 

stabilitet är tillfredsställande. 

Samrådsgruppen anser att, om inga oförutsedda faktorer framkommer under 

remissförfarandet, 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. 

 

forts. 
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Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det finns förutsättningar att göra en 

avloppsanläggning inom planerad tomt men med begränsning till den övre högre delen då det 

lägre området periodvis kan befaras vara vattensjukt. Hänsyn måste tas till närliggande 

befintliga eller planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). Sökanden planerar att ansluta det nya 

huset till kommunalt dricksvatten. För en anläggning med utsläpp till ytvatten måste det 

finnas möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt 

över annans fastighet). 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 hög skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små 

avlopp. En avloppsanläggning som innebär utsläpp från WC ska även bedömas om den kan 

påverka Natura 2000-området Gullmarn negativt. Ansökan om tillstånd för inrättande av ny 

avloppsanläggning med utsläpp från WC kommer att skickas till Länsstyrelsen för deras 

yttrande angående Natura 2000 innan beslut fattas. 

Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och 

byggnadsnämnden innan bygglovansökan prövas. 

 

Berörda grannar Brastads-Berga X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att lämna 

synpunkter på ansökan. 

Medgivande till åtgärden har inkommit från Brastads-Berga X:X, X:X och X:X. I övrigt har 

inga yttranden inkommit. 

 

Förvaltningens byggnadsinspektörer har besökt platsen med anledning av närheten till 

bäckfåran och farhågor för högt vattenflöde och gjort följande anteckning i ärendet: 

Platsbesök med anledning av funderingar kring det ställvis höga vattenståndet i 

bäcken/vattendraget söder om den tänkta fastigheten och möjligheter till hantering av dag-

/ytvatten inom tomten. 

Det bedöms finnas tekniska lösningar för att hantera dag- och ytvattenproblematik inom 

fastigheten (fördröjningsmagasin etc.). Med en markplanering som tar hänsyn till det ställvis 

höga vattenståndet så bör även "översvämningsrisk" för den tänkta byggnaden kunna 

undvikas. Stundtals kommer dock sannolikt delar av fastigheten att vara mycket blöt (vid 

högvatten), främst på grund av låga flöden/ev. dämning i bäcken. 

 

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 

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 § 219 

 

 

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 

Berörda grannar Brastads-Berga X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning, 

Delgivningskvitto 

Post- och inrikes Tidningar  
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§ 220   

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1393 

Ankomstdatum: 2011-10-07 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Lönndal X:X. 

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade den 20 december 2007 positivt förhandsbesked för 

nybyggnation av enbostadshus på en avstyckning från fastigheten Lönndal X:X. 

Beslutet överklagades av grannar till länsstyrelsen som in beslut den 9 februari 2009 avslår 

överklagandena. 

Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten som i dom den 17 mars 2009 avslår 

överklagandena. 

 

Fastighetsbildning är nu utförd och den nya fastigheten har beteckningen Lönndal 18:6. 

 

I detaljplanen är fastigheten betecknad med Bf I, vilket innebär (med kommentar i kursiv stil): 

- Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. (OK) 

- Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas. (OK) 

- På med Bf betecknat område skall huvudbyggnad uppföras fristående. (OK) 

- Inom med Bf betecknat område skall huvudbyggnad uppföras på ett avstånd av minst 

4,5 meter från gräns mot granntomt och uthusbyggnad på ett avstånd av minst 1,5 meter 

från granntomt. Uthusbyggnader får dock, där så prövas lämpligt, uppföras två och två i 

gemensam tomtgräns. (3 meters avstånd till gräns mot Lönndal 18:5 kan medges som 

acceptabel avvikelse av granne) 

- På tomt som omfattar med Bf betecknat område får endast en huvudbyggnad och en 

uthusbyggnad uppföras. (OK) 

- På tomt som omfattar med Bf betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större 

byggnadsyta än 130 m
2
 och uthusbyggnad inte uppta större area än 25 m

2
. På tomt som 

omfattar område som dessutom betecknats med a får dock uthusbyggnad inte uppta 

större area än 10 m
2
. (OK) 

- Inom med Bf betecknat område skall ny bebyggelse beträffande utformningen särskilt 

anpassas till omgivande värdefull bebyggelsemiljö (q-områden) där sådan värdefull 

miljö förekommer. (OK) 

 

forts. 
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- På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal 

våningar som siffran anger. Där byggnadsnämnden så prövar lämpligt får därutöver 

sluttningsvåning inredas. (Sluttningsvåning är inte bara lämpligt utan närmast 

nödvändigt med tanke på tomtens topografi. Vinden blir formellt enligt PBF 1 kap. 4 § 

en våning, men byggnaden överstiger inte tillåten byggnadshöjd och ger en lämpligare 

bohuslänsk proportion till gavelfasaderna.) 

- På med I betecknat område får huvudbyggnad inte uppföras till större höjd än 4,0 meter 

och uthus eller annan gårdsbyggnad inte till större höjd än 3,0 meter. (Då 

sluttningsvåning medges utöver tillåtet våningsantal bör byggnadshöjden räknas från 

den övre marknivån på tomten. Därmed överskrids inte tillåtna 4,0 meter) 

- På ny byggnad inom med Bf betecknat område skall taket ges en lutning mot 

horisontalplanet av högst 38 och lägst 27 grader. Taket skall utföras som sadeltak med 

pannor i matt tegelröd färg. Uthusbyggnad får dock där så prövas lämpligt ges en 

flackare taklutning. (OK taklutning. Takmaterial ska bevakas i bygglovskedet) 

- Ny byggnad inom med Bf betecknat område skall ges ett fasadskikt av stående träpanel, 

som målas i vit eller annan ljus täckande färg. (Ska bevakas i bygglovskedet) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp diskuterade ärendet på sitt möte den 

13 oktober 2011, och lämnade då följande yttrande: 

Samrådsgruppen anser att byggnaden föreslås bli utförd i en stil som är väl anpassad till 

omgivningen samt tomtens förutsättningar. I detta avseende är planavvikelsen lämplig och 

därmed att betrakta som i enlighet med detaljplanens syfte. 

Vid tolkningen av detaljplanen måste dock stor hänsyn tas till förhållandet gentemot närmast 

berörda fastigheter. Det som framkommer vid grannehörandet är därför av vikt inför ett beslut 

i nämnden. 

Samrådsguppen vill hänskjuta till miljö- och byggnadsnämnden att avgöra ärendet dels på 

grundval av utformningens lämplighet i bebyggelsemiljön, och dels med avseende på vad 

som framkommer gällande omgivningspåverkan. 

 

Berörda grannar Lönndal 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 åtgärden har inkommit från Lönndal X:X, X:Xoch X:X. 

Yttrande har inkommit från Lönndal X:X med innebörden att man vill att byggnadens lägsta 

bjälklag placeras i nivå med gatan, samt att balkong mot söder inte placeras närmare 

tomtgräns än 3 meter. 

 

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. 

Beslutet kan motiveras med att det kan anses som en liten avvikelse i enlighet med 

detaljplanens syfte att anpassa byggnaden till den lokala byggnadstraditionens proportioner 

på bekostnad av 0,5 meter ökad byggnadshöjd. 

________ 

 

Forts.  
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Forts. § 220 

 

Yrkande 

Jan Ivarson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17-18 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

förklarar miljö- och byggnadsnämnden att den  sökta åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen. 

Beslutet motiveras med att det kan anses som en liten avvikelse i enlighet med 

detaljplanens syfte att anpassa byggnaden till den lokala byggnadstraditionens 

proportioner på bekostnad av 0,5 meter ökad byggnadshöjd. 

 

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 

Berörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, 

Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Lönndal X:X, Överklagningshänvisning, Rek + mb 

Post- och Inrikes tidningar  
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§ 221   

 

ÅTERREMITTERAD 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 behandlades av miljö- och byggnadsnämnden den 25 augusti 2011 § 159, varvid det 

återremitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för kontakt med sökanden angående en 

möjlig alternativ placering av tomten för att tillgodose grannesynpunkterna. 

 

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 m
2
. 

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 kräver länsstyrelsens tillstånd för byggande inom denna. 

Lämningen utgör därmed inget hinder för ansökan. 

 

forts. 
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Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det finns förutsättningar att göra en avlopps-

anläggning inom planerad tomt. Hänsyn måste tas till närliggande befintliga eller planerade 

vattenbrunnar (hälsoskydd). För en anläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas 

möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över 

annans fastighet). 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 hög skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små 

avlopp. En avloppsanläggning som innebär utsläpp från WC ska även bedömas om den kan 

påverka Natura 2000-området Gullmarn negativt. Ansökan om tillstånd för inrättande av ny 

avloppsanläggning med utsläpp från WC kommer att skickas till Länsstyrelsen för deras 

yttrande angående Natura 2000 innan beslut fattas. 

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. 

De yttranden som inkom från Torgestad X:X och X:X, och i vilka man var negativa till 

byggnadsåtgärden med motiveringen att placeringen av byggnaden skulle minska eller ta bort 

utsikten över Gullmarn, har dessa efter samtal med sökanden återtagit. 

Yttrande har inkommit från Hamre X:X i vilket man inte vill att det ska byggas något alls på 

den aktuella platsen. 

 

 

forts. 
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Den flyttning av tomtens och byggnadens placering som nämnden föreslog skulle gagna alla 

grannar, har två av dessa under samtal med sökanden förkastat. De menar att den 

ursprungliga placering var mer rättvis, då den inte drabbade den ena mer än den andra, och de 

har därför återtagit sina invändningar mot ansökan. Enbart yttrandet från Hamre X:X kvarstår 

därmed. 

 

Sökanden har därför begärt att ärendet ska prövas av nämnden med tomten i dess 

ursprungliga placering. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (SFS 

1987:10) 8 kap. 34 § förklarar att den sökta åtgärden kan tillåtas 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. 

________ 

 

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 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 detaljplaneläggning 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 

Nämnden villkorar beslutet om förhandsbesked med att placering och utformning av 

byggnader ska ske med hänsyn till landskapsbilden och i enlighet med lokal 

byggnadstradition. 

________ 

 

Forts. 

 



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-03 65 (65) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 221 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Berörda grannar Hamre X:X och X:X  samt Torgestad X:X, X:X,  X:X  och X:X, 

Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Torgestad X:X ,X:X och Hamre X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 


