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LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 222

Fastställande av dagordning för sammanträdet

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:

4.8. Information om underrättelse från Mark- och miljödomstolen angående överklagande av
Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för anläggande av vin- och äppelodling på
fastigheten Slätten X:X

8.3. Ansökan om bygglov för andring av småbåtshamn – det har tillkommit i ärendet att det
även gäller parkeringsplatser.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 223

Förslag till internkontroll för 2012

Diarienummer: 2011/73-003

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2002-06-19 om reglemente för intern kontroll
föreslås att bifogat system och rutiner för samhällsbyggnadsförvaltningen blir föremål för
särskild uppföljning under 2012. Målet med intern kontroll är:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden godkänner upprättat förslag till internkontroll för 2012.

Beslutet skickas till:
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 224

Sammanställning av miljö- och byggärenden september-oktober 2011

Ärendebeskrivning
Sammanställning september-oktober 2011 av inkommande bygglovsansökningar och
utgående beslut samt sammanställning av öppna bygglovsärenden och överklagade beslut.

Sammanställning september-oktober 2011 av inkommande miljöärenden och utgående beslut
samt öppna miljöärenden.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 225

Verksamhetsplan 2012 för energi- och klimatrådgivningen

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen är gemensam för Uddevalla, Munkedal, Tanum och Lysekils kommun
och gäller för tiden 1/1 – 31/12 2012.

Målet är att uppmuntra privatpersoner, små och medelstora företag och organisationer till ett
mer energi- och klimateffektivt beteende.
Genom kostnadsfri och opartisk rådgivning, temadagar, utställningar, föredrag och andra
aktiviteter ska målgrupperna se möjligheter att minska sin energianvändning, välja
förnyelsebara energikällor, värdera konsumtion, nöjen, reosr och transporter utifrån
klimathänsyn samt ge dem en helhetssyn när det gäller energianvändning och
klimatpåverkan.

De fyra samarbetskommunerna har till förfogande en och en halv tjänst som kommunala
energi- och klimatrådgivare.

I Lysekils kommun kommer de att finnas tillgängliga en till två gånger i månaden.

För att kunna utvärdera utfallet av verksamheten kommer energi- och klimatrådgivarna
skärpa dokumentationen över inkomna samtal samt antal deltagare vid mässor, temakvällar,
föredrag samt vid personligt bokade möten och andra aktiviteter.

En årlig uppföljning görs där verksamheten presenteras för inbjudna politiker och tjänstemän
i de fyra samarbetskommunerna.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden antar Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2012.

Beslutet skickas till:
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 226

Anmälan av delegationsbeslut - miljöärenden

Ärendebeskrivning
Miljöenheten har med stöd av delegationsordningen beslutat följande:

September 2011
 12 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
 14 beslut rörande renhållning
 11 beslut rörande värmepumpar
 0 beslut rörande livsmedel

Oktober 2011
 12 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
 8 beslut rörande renhållning
 7 beslut rörande värmepumpar
 123 beslut rörande livsmedel

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 227

Anmälan av delegationsbeslut – bygglov, startbesked, kontrollplaner

Ärendebeskrivning
Bygglovsenheten har med stöd av delegationsordningen beslutat följande

September 2011
 16 beviljade bygglov
 20 beslut om kontrollplan
 6 startbesked
 1 slutbesked

Oktober
 16 beviljade bygglov
 10 beslut om kontrollplan
 6 startbesked
 3 slutbesked

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 228

Information om handlingsplan för tillsyn av campinganläggningar inom Lysekils
kommun

Ärendebeskrivning
Dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2009-05-07 i uppdrag av nämnden att
ta fram en handlingsplan för tillsyn av campinganläggningarna i Lysekils kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag:

Steg 1:
Diarieinventering kring den rådande situationen på campinganläggningarna utförs under
2011.

Steg 2:
Utskick av informationsbrev till samtliga ägare av campinganläggningar inom Lysekils
kommun. Brevet ska ge orientering kring den rådande situationen på anläggningarna,
informera om bygglovsplikten samt kommande tillsynsbesök. Informationsbrevet avses att
skickas ut under december 2011 eller januari 2012.

Steg 3:
Tillsynsbesök på campinganläggningarna för dokumentation av den rådande situationen.
Besöken kommer att genomföras under våren 2012.

Steg 4:
Utvärdering av inhämtat material samt eventuellt behov av ytterligare insatser/åtgärder.
Sannolikt kan detta arbete påbörjas under hösten 2012.

Parallellt med ovanstående kommer förvaltningen att inhämta information kring rättsfall
rörande campinganläggningar, inhämta information kring hur grannkommunerna arbetar med
campinganläggningar samt ta upp frågan kring hanteringen av campinganläggningar i
planverkstaden inför vidare diskussion för framtagande av policy.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Informationen antecknas i protokollet.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 229

Anmäles Kammarrättens beslut – Meddelar inte prövningstillstånd för överklagande av
beslut om bygglov på fastigheten Dona X:X

Diarienummer: 2010/0129
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN, NN, NN
Motparter: Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun,

Skeppshavet AB

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutade den 4 mars 2010, § 61 att bevilja
bygglov för nybyggnad av en gymnasieskola på fastigheten Dona X:X.
Detaljplanen frö området var vid denna tidpunkt fastställd genom regeringsbeslut och endast
rättsprövning av regeringens handläggning av frågan återstod, vilken senare utföll till
kommunens fördel.

Bygglovsbeslutet överklagades av ägarna till den närbelägna fastigheten Dona X:X till
Länsstyrelsen, som i beslut den 10 juni 2010 avvisar överklagandet i den del det inte avser
hinder mot bygglov till följd av åtgärdens byggnadshöjd och avslår överklagandena i övrigt.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Förvalningsrätten som i dom den 21 mars 2011 avslog
överklagandet.

De klagande har begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten, vilken i beslut den 17 oktober
2011 meddelar att man inte ger prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Det är inte känt huruvida prövningstillstånd sökts i Högsta förvaltningsdomstolen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Informationen antecknas i protokollet.

Beslutet skickas till:
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 230

Anmäles Länsstyrelsens beslut – Avslår överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
avslag på ansökan i efterhand om bygglov på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X

Diarienummer: 2010/0717
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN
Adress: XX

XX
Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun

Ärendebeskrivning
Dåvarande stadsarkitekten i Lysekils kommun beviljade den 13 april 2000 bygglov för en
takterass (balkong på tak) på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. Fastighetsägaren har först
uppfört takterassen och har därefter utökat den utan bygglov.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 10 juni 2010, § 150 en ansökan om bygglov i
efterhand för den tillbyggnad av takterassen som utförts utan bygglov. Beslutet motiverades
med hänvisning till plan- och bygglagen (SFS 1987:19) 3 kap 1§, anpassning till stadsbild
och kulturvärden; 3 kap 10§, varsamhet vid ändringar av byggnader; samt till detaljplanens
bestämmelser osm kulturvärden och förvanskning av byggnader.
Beslut fattades även om föreläggande om rättelse.

Nämndens beslut om avslag överklagades av den sökande till Länsstyrelsen, som i beslut den
28 oktober 2011 avslår överklagandet. Länsstyrelsen delar nämndens mening att
byggnadsåtgärderna inte uppfyller anpassningskraven i plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3
kap 1, 10 och 12 §§.
Länsstyrelsen har även beslutat att nämnden haft fog för sitt beslut om föreläggande.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

Beslutet skickas till:
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 231

Anmäles Länsstyrelsens beslut – Bifaller överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens avslag på bygglovsansökan på fastigheten Stockevik X:X

Diarienummer: 2008/0840
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN
Adress: XX

XX
Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 28 augusti 2008 § 193 en ansökan om bygglov för
tillbyggnad och fasadändring på fritidshus, nybyggnad av gäststuga samt uppförande av plan
vid uteplats på fastigheten Stockevik X:X.
Beslutet motiverades med hänvisning till plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 5 kap. 1 §, krav
på utredning i ett detaljplaneförfarande för området.

Nämndens beslut om avslag överklagades av den sökande till Länsstyrelsen, som i beslut den
9 februari 2010 avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Förvaltningsrätten, vilken i dom den 26 november
2010 upphävde länsstyrelsens beslut och visade målet åter till länsstyrelsen för förnyad
prövning. Förvaltningsrätten motiverade sitt beslut med att åtgärderna var att betrakta som
kompletteringsåtgärder och då saknas grund för att vägra bygglov med hänvisning till plan-
och bygglagen (SFS 1987:10) 2 kap. (allmänna lokaliseringskriterier) samt 5 kap. 1 §
(detaljplankrav)

Länsstyrelsen har i beslut den 7 november 2011 upphävt miljö- och byggnadsnämndens
beslut om avslag på bygglovsansökan. Prövning har därvid skett gentemot plan- och
bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. (utformning och omgivningspåverkan).
Länsstyrelsen har funnit att det inte föreligger skäl att neka bygglov och återförvisar ärendet
till nämnden för ny handläggning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det inte finns grund för nämnden att driva ett
överklagande av beslutet då överinstanserna prövat ärendet mot alla, i PBL, förekommande
kriterier och funnit att bygglov inte kan nekas. Efter att nämndens presidium konsulterats i
frågan har länsstyrelsens beslut inte överklagats och det har därmed vunnit laga kraft.

Då sökanden efter avslaget på ansökan och under överklagningsprocessen har utfört de
aktuella byggnadsåtgärderna, ska han i ett nytt ärende uppmanas att söka bygglov i efterhand.
Under detta ärendes handläggning ska även fattas beslut om att byggnadsavgift för byggande
utan bygglov.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

Beslutet skickas till:
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 232

Anmäles Länsstyrelsens beslut – Avslår överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
beslut om bygglov på fastigheten Fossa X:X.

Diarenummer: 2010/0335
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

XX
Klagande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 6 maj 2010 § 128 bygglov för tillbyggnad av
fritidshus samt uppförande av altan på fastigheten Fossa X:X.

Nämndens beslut överklagades av ägarna till grannfastigheten Fossa X:X till Länsstyrelsen
som i beslut den 16 november 2011 avlsår överklagandet.
Länsstyrelsen motiverar avslaget med att de kan betecknas som betydande i den mening som
avses i plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 2§.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

Beslutet skickas till:
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 233

Anmäles Mark- och miljödomstolens dom – Avslår överklagande av Länsstyrelsens
beslut om avslag på överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut att marklov
inte krävs för markuppfyllnad på fastigheten Kyrkvik X:X.

Diarienummer: 2011/0287
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN
Adress: XX

XX
Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2011 § 96 att lämna ett anmält ärende om
markuppfyllnad på fastigheten Kyrkvik X:X utan åtgärd, då utfört arbete inte bedömdes vara
lovpliktigt. Markuppfyllnaden var inte av den omfattningen att den kan betecknas som en
avsevärd förändring av höjdläget för marknivån på fastigheten.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen av anmälaren NN, Kyrkevik X:X. Länsstyrelsen har i
beslut den 18 augusti 2011 avslagit överklagandet med motiveringen att man delade
nämndens mening i ärendet.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen, vilken gjorde syn på
platsen den 15 november 2011. Dom meddelades den 18 november 2011 i vilken
överklagandet avslogs. Mark- och miljödomstolen delar miljö- och byggnadsnämndens samt
länsstyrelsens syn på omfattningen av utförd markuppfyllnad inte motiverar att den ska vara
lovpliktig.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet

Beslutet skickas till:
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 234

Anmäles Länsstyrelsens beslut – Avslår överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
avslag på ansökan om ändring av bygglov på fastigheten Slätten X:X

Diarienummer: 2010/1233
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN
Adress: XX

XX
Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 18 oktober 2007 § 255 bygglov för tillbyggnad
av fritidshus samt uppförande av altan på fastigheten Slätten X:X.

Då det uppenbarades att byggherren inte följt det beviljade bygglovet kontaktades denne av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Byggherren uppmanades att inkomma med en förklaring till
varför lovet inte följts samt en ansökan om bygglov i efterhand för det utförda.

Miljö- och byggnandsnämnden avslog den 30 september 2010 § 208 ansökan om bygglov i
efterhand för de åtgärder som utförts i strid med tidigare beviljat bygglov. Beslutet
motiverades med hänvisning till plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 10 §, varsamhet
vid ändringar av byggnader.
Beslut fattades även om byggnadsavgift samt föreläggande om rättelse.

Nämndens beslut om avslag överklagades av den sökande till Länsstyrelsen, som i beslut den
22 november 2011 avslår överklagandet. Länsstyrelsen delar nämndens mening att
byggnadsåtgärderna inte uppfyller anpassningskraven i plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3
kap. 1 och 10 §§.
Länsstyrelsen har även beslutat att nämnden haft fog för sitt beslut om föreläggande och
byggnadsavgift.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

Beslutet skickas till:
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 235

Länsstyelsens begäran om yttrande – Fråga om jävsituation vid miljö- och
byggnadsnämndens beslut om avslag på ansökan om bygglov i efterhand på fastigheten
Skaftö-Backa X:X.

Diarienummer: 2009/0725
Fastighetsadress: XX
Klagande: NN och NN
Adress: XX

XX
Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun

Ärendebeskrivning
Det upptäcktes i mars 2009 att det på fastigheten Skaftö-Backa X:X hade uppförts murar av
betongelement utan bygglov. Fastighetsägaren kontaktades och uppmanades att söka bygglov
i efterhand.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog enhälligt den 1 oktober 2009 § 195 ansökan om
bygglov i efterhand för betongelementmur. Beslutet motiverades med hänvisning till
detaljplanens bestämmelser om anpassning till områdets bebyggelsekaraktär. Grundsunds
äldre delar anses vara av stort kulturhistoriskt värde och deltaljplanen avspeglar detta.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen med tillägg av att
klaganden ansåg att en nämndledamot varit jävig vid beslutet i nämnden.

Länsstyrelsen begärde den 14 februari 2011 ett yttrande från miljö- och byggnadsnämnden
angående den påstådda jävssituationen. Efter diskussion mellan nämndens presidium och
stadsarkitekten beslutades att den sistnämnda skulle skriva och förklara att nämnden inte
ansåg att jäv förelåg, vilket skickades in den 16 februari 2011.
I mitten på november 2011 kontaktades samhällsbyggnadsförvaltningen av länsstyrelsen som
ansåg att yttrandet inte var giltligt då det inte antagits av nämnden. Länsstyerlsen ansåg också
att nämnden borde yttra sig i sakfrågan kring avslaget.

Beredning
Stadsarkitektens tjänsteyttrande 2011-11-28.

Yrkande:
Torbjörn Stensson (S): bifall till förvaltningens förslag till beslut efter borttagande av
meningen ”Det vore närmast absurt om ett system som bygger på att personer på lokal nivå
engagerar sig i politiken skulle medföra att de inte kan delta i de beslut som de har bäst
grundkännedom om.”

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden antar tjänsteyttrandet som sitt eget efter ovan nämnda redigering och översänder
det till Länsstyrelsen.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 236

Information om underrättelse från Mark- och miljödomstolen angående överklagande
av Länsstyrelsens beslut, 2011-09-29, dnr 526-13174-2011 och 505-13356-2011 angående
strandskyddsdispens för anläggande av vin- och äppelodling på fastigheten Slätten X:X

Diarienummer: 2009/0725

Miljö- och byggnämnden har ånyo beretts möjlighet att yttra sig till mark- och
miljödomstolen.
I senaste yttrande från Strandskyddarna efterfrågas utredningar gällande förekomst av
eventuella naturvärden samt geotekniken i det aktuella området. Dessa är inte miljö- och
byggnadsnämndens utredningar, utan en fråga för markägaren, d.v.s Lysekils kommun.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet

Beslutet skickas till:
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 237

Kommunstyrelsens remiss – Detaljplan för småindustri och handel med skrymmande
varor i Dalskogen på fastigheten Slätten X:X m. fl. (Dnr LKS 2010/71/214)

Diarienummer: 2011/0050

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen så att mark skapas för småindustri
och handel med skrymmande varor samt att utöka byggrätten i anslutning till tomten som har
använts som kommunens förråd. Planen syftar även till att ta bort en byggrätt för handel på en
kommunägd fastighet intill Mariedalskolan eftersom platsen har bedömts som olämplig för
ändamålet.

Miljöenhetens synpunkter i samrådsskedet har beaktats. Exploateringsområdets storlek har nu
minskats ner för att kunna bevara naturområdet där Mariedalskolan bedriver sin
utomhuspedagogik.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden har inget att erinra mot detaljplansförslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 238

Kommunstyrelsens remiss – Detaljplan för vindkraftverk på fastigheten Nöteberg X:X
m.fl. (Dnr LKS 07/16/214)

Diarienummer: 2009/1050

Ärendebeskrivning
Detaljplanen avser att möjliggöra uppförande och drift av två vindkraftverk med en tillåten
maxhöjd på 150 meter.
En naturinventering har gjorts i planområdet och närmaste omgivningen. I denna finns
redovisat förekomst av både nattskärra och trädlärka, vilka båda finns med i
Artskyddsförordningen och EU:s fågeldirektiv vilket innebär att det finns krav på
hänsynstagande.
Utöver informationen i naturinventeringen har miljöenheten från flera håll den senaste tiden
fått fram information om att det ska finnas två berguvrevir någonstans i trakten.
När det nu inte finns något tillgängligt underlag som visar var berguvrevieren finns eller hur
nära planområdet de finns kan miljöenheten för närvarande heller inte ta en slutlig ställning
till detaljplaneförslaget utifrån den aspekten.

I planbeskrivningen anges att de två planerade vindkraftverken inte ska tillåtas få högre
totalhöjd än 150 m (3MW). Rotordiametern anges bli ca 100 m och nav höjden ca 100 m.
En fördjupad bullerutredning visar att bullernivåerna vid fastigheten Norrkila 1:8 beräknas
överstiga 40 dB om inga särskila åtgärder vidtas. Man räknar med att kunna lösa detta genom
att köra ett eller båda vindkraftverken med reducerad effekt. Samtidigt visar man ett annat
alternativ där ljudnivån inte överskrider 40 dB för fastigheten om man sänker tornhöjden till
90 m.

Miljöenheten anser att man inte i detaljplanen ska tillåta byggnation av vindkraftverk som
inte kan klara bullerkraven vid full effekt oavsett vindriktning. Av de båda redovisade
alternativen med 90 respektive 100 m tornhöjd är det endast verk med tornhöjden 90 m som
klarar detta. Om man redan i planeringsstadiet konstaterar att man inte kommer att klara
bullerkraven för en bostad bör krav ställas på att fastigheten ges rätt till inlösen på egen
begäran såvida man inte ändrar på verkens utformning så att bullerkraven trots allt klaras vid
alla bostäder.

Beredning
Byråinspektörens, miljöinspektörens och stadsarkitektens yttrande 2011-11-28.

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Anneli Stand (S): Bifall till förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden antar yttrandet som sin eget och då detaljplanen för vindkraftverk vid Nöteberg
innehåller bestämmelser om bygglovsbefrielse genom planläggning samt vid efterlevande av
planbestämmelserna, har nämnden inget i övrigt att anföra i frågan. Hänvisningarna till plan-
och bygglagens kapitel och paragrafer behöver dock ses över, då en ny plan- och bygglag
med ny kapitelindelning började gälla den 2 maj 2011.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 239

Kommunstyrelsens remiss – Detaljplan för vattentornet i Rågårdsvik på fastigheten
Fossa X:X (Dnr LKS 03/040/214)

Diarienummer: 2011/1586

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att ändra planbestämmelserna från kontor och representationslokaler
till kontor och bostad.

Dåvarande miljö- och byggnadsnämnden lämnade 2005-12-19 ett yttrande i ärendet där det
framfördes att man inte hade någon erinran mot detaljplanförslaget under förutsättning att
eventuella avlopp ansluts till det kommunala spillvattennätet. Sedan dess har kommunens
spillvattennät byggts ut och finns nu framdraget i intilliggande stugområde.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden anser att en planbestämmelse ska införas som föreskriver att eventuella avlopp ska
anslutas till det kommunala spillvattennätet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 240

Kommunstyrelsens remiss – Detaljplan för garage och bostad på fastigheten Vägeröd
X:X m. fl. (Dnr LKS 11/98/214)

Diarienummer: 2011/1494

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ytterligare cirka 20 garage utöver de
befintliga, utföra en gång- och cykelväg i anslutning till väg 785 samt utföra en ny
lokaltillfart till fastigheten Evensås X:X

Yrkande
Leif Hansson (FP): att planbestämmelserna gällande byggnadshöjd och marklutning bör ses
över.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden anser att planbestämmelserna gällande byggnadshöjd och marklutning bör ses över.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 241

Kommunstyrelsens remiss – Program till detaljplan för församlingshemmet m. fl.
byggnader på fastigheten Kyrkojorden X:X, Fiskebäckskil. (Dnr LKS 11/96/214)

Diarienummer: 2011/1495

Ärendebeskrivning
Programmet föreslår en planändring för församlingshemmet med flera byggnader gällande
markanvändning från allmänt ändamål till bostäder.

Beredning
Stadsarkitekten och byråinspektörens tjänsteyttrande 2011-11-28.

Yrkande
Anneli Strand (S) Torbjörn Stensson (S), Bo Göthesson (S): Bifall till förvaltningens förslag
till beslut

Bo Göthesson (S) återtar sitt yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut till förmån
för Leif Hansson (S) m. fl tilläggsyrkande.

Tilläggsyrkande
Leif Hansson (FP) Bo Göthesson (S) Leif Ahl (K) Jerry Jacobsson (S): att planarbetet ska
avbrytas på grund av de kulturhistoriska värdena i området.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller
förvaltningens förslag till beslut

Omröstning begärs.

Propositionsordning
Miljö- och byggnämnden godkänner följande propositionsordning

Nej-röst för Leif Hansson (FP) m.fl yrkande
Ja-röst för Anneli Strand (S) m. fl yrkande

Omröstningsresultat
Ja Nej

Yngve Larsson (FP)
Torbjörn Stensson (S)
Leif Hansson (FP)
Hans Nordlund (M)
Richard Åkerman (M)
Christer Hammarqvist (C)
Bo Göthesson (S)
Anneli Strand (S)
Jerry Jacobsson (S)
Leif Ahl (K)
Göran Emanuelsson (S)

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Ja – 6
Nej – 5

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden antar tjänsteyttrandet som sitt eget och har inget att erinra mot planprogrammet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 242

Tillsynsärende enligt PBL – Upphävt marklov för markuppfyllnad med sten på
fastigheten Skaftö-Backa X:X

Diarienummer: 2011/1453
Fastighetsadress: XX
Byggherre: NN och NN
Adress: XX

XX

På grund av jäv deltar inte NN (S) i beslutet i detta ärendet.

Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen meddelade i dom den 22 september 2011 att lämna utan bifall NN
och NNs överklagande av länsstyrelsens beslut den 4 maj 2011 att upphäva marklov för
uppfyllnad med sten på fastigheten Skaftö-Backa X:X. Mark- och miljödomstolens dom har
vunnit laga kraft.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16 november 2011 tillskrivit NNs med fråga om vad
de avser att göra för att undanröja det utförda markarbetet och när detta kommer att utföras.

Svar inkom den 25 november 2011 med innebörden att ett schakbolag anlitats, att slutdatum
för åtgärderna är senast i maj 2012, med väsentliga förändringar av markuppfyllnaden före
mars 2012.
I svaret nämns också vad som måste uppfattas som kommande bygg- och marklovsärenden
på fastigheten.

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) Jerry Jacobsson (S), Hans Nordlund (M): bifall till förvaltningens
förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden accepterar den föreslagna tidplanen för åtgärderna och antecknar informationen till
protokollet.

Beslutet skickas till:
NN och NN
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 243

Tillsynsärende enligt PBL – Uppförande av altan på fastigheten Skaftö X:X

Diarienummer: 2010/0892
Ankomstdatum: 2010-06-10
Anmälare: NN
Mottagare: NN
Adress: XX

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser anmälan om uppförande av altan/plattform ca 50 m från närmsta strandkant.
Enligt anmälaren är altanen mycket iögonenfallande från både sjö- och landsidan och
anmälaren önskar att kontroll utförs kring huruvida altanen är uppförd enligt gällande regler
eller ej.

Länsstyrelsen har i ett utlåtande från 2010-07-02 konstaterat att fastigheten ej ligger inom
område med strandskyddsbestämmelser.

Vid besök på platsen har konstaterats att altanen till stor del är markansluten och att den
endast inom vissa delar är höjd över markytan. I medeltal bedöms altanen vara belägen cirka
0,5 meter ovan omkringliggande mark.

I regeringsrättens dom, RÅ 1995 ref. 42, fastställs att en altan med en höjd som understiger
1,20 meter ej är att anse som bygglovspliktig. I regeringsrättens dom RÅ 2009 ref. 67,
fastställs att det är det visuella intrycket av en eventuell byggnadsvolym som avgör om en
altan ska anses vara bygglovspliktig eller ej.

Med beaktande av ovanstående domar kan konstateras att den aktuella altanen är betydligt
längre än 1,20 meter, vad gäller det visuella intrycket av en byggnadsvolym bedöms den vara
förhållandevis liten trots dess iögonfallande placering.

Yrkande
Anneli Strand (S) Torbjörn Stensson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden beslutar att avsluta ärendet utan åtgärd när byggnadsåtgärden inte bedöms vara
bygglovspliktig.

Beslutet skickas till:
NN, med besvärshänvisning och mottagningsbevis
NN
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 244

Tillsynsärende enligt PBL – Ändrad användning av förrådsbyggnad på Käringeholmen.
Fastigheten Lyse-Berga X:X

Diarienummer: 2011/1517
Ankomstdatum: 2011-11-04
Anmälare: NN
Mottagare: NN
Adress: XX

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser anmälan angående ändrad användning av förrådsbyggnad på Käringeholmen,
del av fastigheten Lyse-Berga X:X. I anmälan uppges det att byggnades inte är att se som ett
förråd för fisket utan att den istället används som ett komplement i en ”restaurangrörelse”.

Anmälan från samma person har även lämnats till samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöenhet angående brott mot miljöbalken, gällande samma sak som ovan.

Av NNs yttrande till miljöenheten framgår att han ibland, främst vid dåligt väder, använder
boden som skydd när man går i land för att inta plockade ostron eller skördade musslor. Detta
ingår som en av delarna i den safariverksamhet, båtturer med ostron- eller musseltema, som
bedrivs.
Detta kan jämställas med vilket annat strandhugg som helst som görs vid båtutfärder.

Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut vid nämndens sammanträde 2011-09-29 §
174 och 2011-11-03 § 210 beslutat att förrådsbyggnadens utformning var godtagbar med
hänsyn till användningsområdet och syftet med byggnaden.

Det huvudsakliga användningssättet för byggnaden bedöms vara oförändrat när det framgår
att boden används i annat syfte endast delvis och vid enstaka tillfällen. Detta får anses vara
normalt, även för förrådsbyggnader.

Yrkande
Torbjörn Stensson (S) Richard Åkerman (M) Christer Hammarqvist (C) bifall till
förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden beslutar att förrådsbyggnadens användningssätt är oförändrat samt att ärendet
avslutas utan åtgärd.

Beslutet skickas till:
NN med besvärshänvisning och mottagningsbevis
NN
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 245

Tillsynsärende gällande anmälan om användning av förrådsbyggnad på Käringeholmen
för besöksändamål, fastigheten Lyse-Berga X:X

Diarienummer: 2011 / 1506
Mottagare: NN
Adress: XX

XX

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har fått en anmälan om att förrådsboden på Käringeholmen
används i samband med ostron- och musselsafari för att ”tillaga och äta”. NN har genom
telefonsamtal redovisat att han ibland, företrädesvis vid dåligt väder, använder boden som
skydd när man går iland för att inta plockade ostron eller skördade musslor.
Detta ingår som en del av safariverksamheten (båttur med ostron- eller musseltema).
Musslor kokas men i övrigt bereds eller hanteras inga livsmedel.
Nämnden har i ett beslut 2011-09-29 § 174, bedömt att den aktuella förrådsbyggnadens
utformning är godtagbar med hänsyn till dess användningsområde (fårskötsel, ostronskörd)
och strandskyddsbestämmelserna.

Yrkande
Bo Göthesson (S) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson (S): bifall till förvaltningens
förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden beslutar att användningen av förrådsbyggnaden på Käringeholmen i verksamheten
med ostron- och musselsafari inte föranleder några åtgärder från nämndens sida. Anmälan
lämnas därför utan åtgärd.

Beslutet skickas till:
NN
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 246

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på fastigheten Stuveröd X:X

Diarienummer: 2007/1349
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Stuverödsområdet hösten 2007
inspekterades, 2007-10-24, avloppet på fastigheten Stuveröd X:X. Fastigheten ägs av NN,
NN samt NN med vardera 1/3.
Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppshandläggningen, till vilken både WC
och BDT är anslutna, inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan
ställas på rening.
Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) med T-rör och
utsläpp orenat direkt till dike.

Efter inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets
standard och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer att ske och att ärendet kan
komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits.

En påminnelse skickades ut 2011-04-05 där det framgick att ärendet kommer att tas upp i
miljö- och byggnadsnämnden med förslag till beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten
från 2013-01-01 om det ännu inte 2011-10-01 inkommit någon ansökan om tillstånd för
avloppsanläggning. Fastighetsägarna inkom 2011-08-23 med en skrivelse där man ansökte
om uppskov med att förnya avloppsanläggningen.

Miljöenheten lämnade 2011-09-07 ytterligare några alternativ som skulle kunna ge en
tidsfrist för åtgärdskraven.
Fastighetsägarna meddelade 2011-09-14 att inget av de föreslagna alternativen fungerar och
att man önskar att ärendet tas upp i miljö- och byggnadsnämnden.
Miljöenhetens förslag till beslut skickades 2011-10-31 ut till fastighetsägarna för
kommunicering.
Inga synpunkter har därefter inkommit till miljö- och byggnadsnämnden.

Beredning
Miljö- och enhetschefens och byråinspektörens tjänsteskrivelse 2011-11-28.

Yrkande
Anneli Strand (S) Richard Åkerman (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, NN, XX samt NN, XX, vid ett vite om 20 000 kr
vardera, att efter den 31 december 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Stuveröd
X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått, av nämnden godkänd, rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808)

Beslutet skickas till:
NN med besvärshänvisning och mottagningsbevis
NN med besvärshänvisning och mottagningsbevis
NN med besvärshänvisning och mottagningsbevis
Inskrivningsmyndigheten
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 247

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på fastigheten Tuntorp X:X

Diarienummer: 2006/960
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Tuntorpsområdet hösten 2006
inspekterades, 2006-10-25, avloppet på fastigheten Tuntorp X:X.
Fastigheten ägs av NN och NN med vardera 50 %.
Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggning till vilken både WC och
BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på
rening.
Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) utan T-rör med
utsläpp direkt till dike.

Efter inspektionen skickades en rapport till dåvarande fastighetsägaren (NN) med en
redovisning av avloppets standard och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att
åtgärda avloppet.
Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
kommaatt tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits.
Förslag till beslut kommunicerades hösten 2010 men ärendet togs inte upp till miljö- och
byggnadsnämnden då frågan om detaljplan (och kommunalt VA) aktiverades vilket dock inte
längre är aktuellt.
Nuvarande fastighetsägaren har anmält fastigheten om obebodd t.o.m 2012-12-31.
Ansökan om tillstånd för avloppsansläggning har ännu inte inkommit.

Beredning
Miljöenhetenschefens och miljöinspektörens tjänsteskrivelse 2011-11-28.

Yrkande
Anneli Strand (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX och NN, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter
den 31 december 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Tuntorp X:X i Lysekils
kommun som inte har genomgått, av nämnden godkänd, rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808)
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Beslutet skickas till:
NN med besvärshänvisning och mottagningsbevis
NN med besvärshänvisning och mottagningsbevis
Inskrivningsmyndigheten
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 248

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på fastigheten Tuntorp X:X

Diarienummer: 2006/1259
Fastighetsadress: XX
Mottagare: NN
Adress: XX

XX

Ärendebeskrivning
I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Tuntorpsområdet hösten 2006
inspekterades, 2006-11-24, avloppet på fastigheten Tuntorp X:X.
Fastigheten ägs av NN med 100 %.
Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga avloppsanläggning till vilken både WC och
BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på
rening.
Avloppsanläggningen utgörs av en äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) utan T-rör med
utsläpp direkt till dike.

Efter inspektionen skickades en rapport till fastighetsägaren med en redovisning av avloppets
standard och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan
kommaatt tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits.
Förslag till beslut kommunicerades hösten 2010 men ärendet togs inte upp till miljö- och
byggnadsnämnden då frågan om detaljplan (och kommunalt VA) aktiverades vilket dock inte
längre är aktuellt.
Fastighetsägaren har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.

Beredning
Miljöenhetenschefens och miljöinspektörens tjänsteskrivelse 2011-11-28.

Yrkande
Anneli Strand (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden beslutar att förbjuda NN, XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 31 december
2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Tuntorp X:X i Lysekils kommun som inte har
genomgått, av nämnden godkänd, rening.

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken (1998:808)



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Beslutet skickas till:
NN med besvärshänvisning och mottagningsbevis
Inskrivningsmyndigheten
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 249

Ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod på fastigheten Vrångebäck X:X,
Åbyfjorden.

Diarienummer: 2011/1518
Fastighetsägare: Lysekils kommun
Sökanden: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Sökande NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-04 ansökt om
strandskyddsdispens för att ersätta befintlig sjöbod med en ny, på fastigheten Vrångebäck
X:X.
Enligt sökanden har nuvarande sjöbod funnits på platsen sedan 60-talet.
Boden är drygt sex kvadratmeter med en utedel (enkelt golv och staket) på fem kvadratmeter.
Den planerade byggnaden ska placeras på samma plats som den befintliga, dock vridas ett
kvarts varv och utökas till ytan vad gäller själva boden.
Efter dialog med sökanden har ritningen reviderats på så sätt att den utedel som finns idag tas
bort och att den sammanlagda ytan därmed kommer att bli något mindre.
Sjöboden ska enligt sökanden bli 10,2 m2.
Fastigheten ägs av Lysekils kommun.

Miljöenheten har besökt platsen.

Beredning
Miljöenhetenschefens och miljöinspektörens tjänsteskrivelse 2011-11-28, översiktskarta,
situationsplan, ritning samt foton.

Yrkande
Christer Hammarqvist (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från
strandskyddsbestämmelserna för ersättning av befintligt sjöbod med en ny sjöbod på
fastigheten Vrångebäck X:X, vid Åbyfjorden i Lysekils kommun.

att endast den yta som upptas av sjöboden får tas i anspråk för ändamålet.

Villkor
Byggnaden ska placeras och utformas enligt ritningar och övriga handlingar i ansökan.

Beslutet skickas till:
NN



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 250

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kyrkvik X:X.

Diarienummer: 2011/1322
Ankomstdatum: 2011-09-14
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kyrkvik
X:X.
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 31 augusti 1955 och är en ändring
av 1932 års stadsplan samt delar planbestämmelser med denna.

Tillbyggnaden är i form av en 2,35 x 4, 00 meter stor inbyggd entrédel med pulpettak,
kopplad till bostadshuset.
På platsen finns idag en entréveranda med sadeltak samt ett fönster i den vägg som är
oplacerad mot söder.

Byggnadsåtgärden avviker från planens bestämmelser vad avser till övervägande delen
placering på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”.

Medgivande till åtgärden har lämnats av ägaren till fastigheten Kyrkvik X:X.
Ägarna till fastigheten Kyrkvik X:X har i yttrande motsatt sig den aktuella åtgärden, med
motiveringen att den skulle ta bort resten av havsutsikten mellan Kyrkvik X:X och X:X.
Sökanden har underrättats om granneyttrandets innehåll och har begärt att få miljö- och
byggnadsnämndens beslut på befintliga handlingar.

Beredning
Ritningar och foton.

Yrkande
Hans Nordlund (M), Torbjörn Stensson (S) Leif Ahl (K), Jerry Jacobsson (S): Bifall till
förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2020:900) 9 kap. 31 b §
(liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser).
Beslutet kan motiveras med att den på fastigheten samlade avvikelsen från detaljplanens
bestämmelser är liten och följer detaljplanens syfte samt att den inte utgör en så kvalificerad
olägenhet för omgivningen att bygglov ska nekas.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Beslutet skickas till:
NN
Ägare till Kyrkvik X:X
Ägare till Kyrkvik X:X besvärhänvisning och mottagningsbevis
Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 251

Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
Lönndal X:X.

Diarienummer: 2011/1439
Ankomstdatum: 2011-10-18
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: XX

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten Lönndal X:X. För fastigheten gäller detaljplan som antogs den 8 november 1977.
Enligt detaljplanen får uthus inte uppföras till större höjd än 3,0 meter.

Personal från bygglovsenheten har besökt fastigheten och konstaterat att det rör sig om en
komplementsbyggnad och inte en, enligt plan – och bygglagen 8 kap. 4 §, bygglovsbefriad
s.k. friggebod.
Fastighetsägaren uppmanades att inkomma med förklaring till byggnadsåtgärden och senare
en ansökan om bygglov i efterhand, vilket nu har inkommit.

Ansökan avser en komplementsbyggnad, uppförd under 2008, med en bygghöjd på 4, 0 meter
som till viss del är placerad inom, med punktprickning, betecknad mark (mark ej avsedd för
byggnation). Den är även placerad närmare tomtgräns mot Lönndal X:X än 4, 5 meter.

Avseende placeringen nära tomtgräns så finns medgivande från Lönndal X:X. Lönndal X:X
är vid den aktuella bygglovsgranskningen även hörd gällande avvikelsen i byggnadshöjd,
inget yttrande har inkommit vilket är att se som att ingen erinran mot den utförda åtgärden
föreligger.

Sökanden anger i sin ansökan att komplementsbyggnaden används som gäststuga. En
anledning till att den placerades som den gjorde var att öka tillgängligheten mellan
kompletmentsbyggnaden och huvudbyggnaden när tomten är tämligen kuperad, stora
nivåskillnader föreligger.
Sökanden anger att de har en släkting med amputerat ben som stundtals använder gäststugan.
De uppger även att byggnaden kommer att ge dem visst insynsskydd mot de höga hus som
avses uppföras på Östra skolberget.

Vad avser byggnadens avvikelser gällande placeringen så bedöms den vara liten och
godtagbar. Gällande byggnadshöjden så är dock avvikelsen betydligt större, ca 33 %.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Alternativa lösningar har diskuterats med sökanden:
 Sänkning av byggnaden så att den uppfyller friggebodsbestämmelserna
 Ändrad placering inom tomten så att byggnadsåtgärden följer detaljplanen
 Markuppfyllnad under byggnaden för att minska byggnadshöjden, ett alternativ som

samhällsbyggnadsförvaltningen ställde sig skeptisk till.

Sökanden har krävt prövning av ärendet i sin nuvarande form.

Med anledning av att bebyggelsen är uppförd under 2008 så är det plan- och bygglagen (SFS
1987:10) som är att beakta vid lovprövning. Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 § skall en
byggnadsavgift på 4 gånger den normala bygglovstaxan tas ut när någon utan lov utför en
åtgärd som kräver bygglov, ritningslov eller marklov.
Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp. Om
överträdelsen är ringa kan byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt
efterges. Om rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) skett innan frågan om
påföljd eller ingripande tagits upp på nämndens sammanträde skall inte byggnadsavgift tas ut.
Uttag av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § sker genom beräkning av 500
kr per kvadratmeter bruttoarea över de första 10 m2.

Gällande frågan byggnads- och tilläggsavgifter eller sanktionsavgifter så är det den lägsta
avgiften i endera plan- och bygglagen (SFS 1987:10) eller plan- och byggförordningen (SFS
2011:338) som skall användas.
Vid beräkning av avgiftens storlek framgår det att avgiften enligt plan- och byggförordningen
är den lägre.

Beredning
Sökandens ansökningshandlingar samt skrivelse och kartutdrag.

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Jerry Jacobsson (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § avslår
ansökan om bygglov. Beslutet kan motiveras med att åtgärden väsentligt strider mot
detaljplanens bestämmelser gällande byggnadshöjd för uthus.

Nämnden förelägger ägaren till fastigheten Lönndal X:X att, senast tre månader från det att
detta beslut vunnit laga kraft, ha undanröjt utförd byggnadsåtgärd.

Nämnden beslutar att ta ut sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (SFS
2011:338) 9 kap. på 0,25 prisbasbelopp vilket motsvarar 10 700 kr.

Beslutet expedieras till:
NN och NN med besvärshänvisning och mottagningsbevis
Ägare till Lönndal X:X
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 252

Ansökan om bygglov för ändring av småbåtshamn samt anläggande av
parkeringsplatser på fastigheten Ed X:X

Diarienummer: 2011/1447
Ankomstdatum: 2011-10-19
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändring av en befintligt småbåtshamn till ett
effektivare utnyttjande av vattenområdet.
Området är beläget utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse.

Ändringen gäller anläggande av flytbryggor på fastigheten Ed X:X vid Slävik, Härnäset.
Förslaget innebär utplacering av tre flytbryggor på vardera cirka 30 x 3 m med Y-bommar
och rymmande totalt 60 nya båtplatser.
Åtgärden med småbåtshamn är en så väsentlig ändring att den enligt plan- och
byggförordningen (SFS 2011:338) 6 kap. 1 § kräver bygglov.
Parkeringsplatserna kräver även dessa bygglov.

Platsen är redan ianspråktagen för småbåtsändamål.
Slävik är en gammal lastageplats och i närområdet finns äldre välbevarade bostadsbyggnader
från stenhuggarepoken samt Näverkärrs naturreservat.

Länsstyrelsen har i beslut den 31 mars 2011 medgivit strandskyddsdispens för åtgärden samt
behandlat ärendet utifrån förordningen om vattenverksamhet och i samband med detta
förelagt om försiktighetsmått och villkor.
Tillstånden från länsstyrelsen inkluderar viss uppfyllnad av strandkanten.

Lov för förändring av markens nivå krävs inte då fastigheten är belägen utanför
detaljplanelagt område.
30 parkeringsplatser ska iordningställas längs östra kanten av hamnplanens norra förlängning.

Beredning
Bygglovsansökan samt ritningar och kartor.

Yrkande
Hans Nordlund (M) Bo Göthesson (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Nämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
9 kap. 31 §.
Beslutet kan motiveras med att platsen redan ianspråktas för småbåtshamnändamål samt att
åtgärden har miljöprövats av länsstyrelsen.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Beslutet skickas till:
NN
Akten


