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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2012-01-26 Justeringsdatum: 2012-02-01

Anslagsdatum: 2012-02-01 Anslagets nedtagande: 2012-02-23

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

Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15 - 15.00
Ajournering 12.10 – 13.10

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Yngve Larsson (FP), ordf
Torbjörn Stensson (S), vice ordf
Hans Nordlund (M), ej § 20
Richard Åkerman (M), ej § 20
Christer Hammarqvist (C)
Lars-Åke Olsson (FP), §§ 1-26, 28-31
t.o.m kl. 12.10
Bo Göthesson (S)
Anneli Strand (S), ej § 25
Jerry Jacobsson (S)
Leif Ahl (K) §§ 1-19, 21-27, 29-31, t.o.m.
kl.12.10

Tjänstemän:

Se sid 2

Jan Ivarson (M) för Andreas Nyström (MP)
§§ 1-19
Jan Ivarson (M) för Leif Ahl (K) fr.o.m. § 32
Göran Emanuelsson (S) för Leif Ahl (K) § 20
Göran Emanuelsson (S) för Andreas Nyström
MP) fr.o.m. § 21
Filip Nordqvist (FP) för Richard Åkerman (M)
§ 20
Filip Nordqvist (FP) för Anneli Strand (S) § 25
Filip Nordqvist (FP) för Lars-Åke Olsson (FP)
§ 27 och §§ 32-42
Filip Nordqvist (FP) för Leif Ahl (K) § 28
Leif Hansson (FP) för Hans Nordlund (M)
§ 20

Icke tjänstgörande ersättare
Filip Nordqvist (FP) §§1-19, 21-24, 26,
Leif Hansson (FP) §§ 1-19, 21-31,
t.o.m. kl. 12.10
Göran Emanuelsson (S) §§1-19
Jan Ivarson (M) §§ 21-

Frånvarande
Leif Ahl (K) §§ 20 och 28, 32-42
Richard Åkerman (M) § 20
Hans Nordlund (M) § 20
Jan Ivarson (M) § 20
Anneli Strand (S) § 25
Lars-Åke Olsson (FP) §§ 27, 32-42

Forts. sid 2
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Tjänstemän:

Maria Vikingsson, förvaltningschef
Gunvor Crogård, bygglovhandl./nämndsekr.
Mats Carlsson, stadsarkitekt
Josefin Kaldo, plan-,bygg- och mätenhetschef
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandl/teknisk handl
Johan Thylén, bygglovhandl/teknisk handl, §§ 23-42
Per Olsson, miljöchef §§ 1-30
Daniel Olofsson, livsmedelsinspektör, §§ 1-8
Jenny Andersson, miljöinspektör §§ 9-38
Anders Fransson, byråinspektör, §§ 22-25

Paragrafer: 1 - 42

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

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

Justerare: ………………………………………………..
Jerry Jacobsson
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 1

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:

Ändring av turordning för prövning av ärenden rörande fastigheten Skaftö-Backa X:X
8.4 prövas först och därefter 6.2

Extraärenden

4.12
Mark- och miljödomstolens underrättelse om yttrande –
Fråga om uttagande av tilläggsavgift för byggnadsåtgärder utan bygglov på fastigheten Lyse-
Berga X:X.

4.13
Länsstyrelsens underrättelse om yttrande –
påstådd jävssituation vid beslut om avslag på ansökan om bygglov i efterhand för uppförd
mur på fastigheten Skaftö-Backa X:X

8.9
Upphävande av beslut –
Avseende ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten Lönndal X:X.

8.10
Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
Lönndal X:X.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 2

SAMMANSTÄLLNING – BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

Sammanställning inkomna bygglovansökningar och utgående beslut samt sammanställning av
”öppna” bygglovärenden och överklagade beslut, november och december 2011.

Sammanställning miljöärenden

Bilaga: Sammanställning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 3

BUDGET FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2012

Diarienummer: MBN 12-2-041

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela miljö- och byggnadsnämnden ett kommunbidrag
på 5400 tkr för 2012. Liksom för övriga nämnder innebär anslaget en sänkning, för miljö- och
byggnadsnämnden med 11,1 % jämfört med 2011.

Beredning
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2012.

Förslag till beslut
att nämnden godkänner förvaltningens upprättade förslag till fördelning av kommunbidraget
för 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 det av förvaltningen upprättade förslag till fördelning av
kommunbidraget för 2012.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 4

INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Bygglovenheten informerar om pågående Lean-arbete.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 5

MÅL FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2012

Diarienummer: MBN 12-3-200

Ärendebeskrivning
Inför 2012 har målen för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet setts över och nya
förslag till mål har arbetats fram. I december 2011 hölls en workshop för nämndledamöterna
där de övergripande målen fastslogs. Därefter har målarbetet skett inom varje berörd enhet på
samhällsbyggnadsförvaltningen och konkreta förslag på mätbara mål och särskilda insatser
har utarbetats.

Beredning
Miljö- och byggnadsnämndens Mål 2012

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta de föreslagna målen för 2012.
________

Yrkande och tilläggsyrkande
Annelie Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att
miljöenheten ska till nämnden 1 gång per år redovisa utfallen av överklagade
strandskyddsärenden.

Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att
det i måldokumentet ska framgå förklaring till förekommande förkortningar.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Strands och Stenssons yrkanden.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar 2012 års mål för miljö- och byggnadsnämnden verksamhet med tillägg att
miljöenheten ska till nämnden 1 gång per år redovisa utfallen av överklagade
strandskyddsärenden samt att det i måldokumentet skall framgå förklaring till förekommande
förkortningar.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 6

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT – MILJÖÄRENDEN

Miljöenheten har under november och december 2011 beslutat med stöd av delegationsbeslut
följande:

- 14 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar
- 13 beslut rörande renhållning
- 9 beslut rörande bergvärmepumpar
- 35 beslut om livsmedel
- 22 beslut i övriga ärende

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 7

ANMÄLES DELEGERADE BESLUT - BYGGLOVENHETEN

Bygglovenheten har under november och december 2011 beslutat med stöd av
delegationsbeslut följande:

- 42 beviljade bygglov
- 11 beslut om kontrollplan
- 6 beslut om starbesked
- 2 beslut om slutbesked

Bilaga: Delegationslistor

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 8

RAPPORT ÖVER PROVTAGNINGSRESULTAT AV 2011 ÅRS
JULBORDSPROVTAGNING

Miljöavdelningen gjorde den 9 december 2011 sin årliga julbordsprovtagning och som
brukligt startade vi kl 17.00 på Skaftö och avslutade på Vann vid 21:30 tiden. Vid årets
provtagning togs prover främst på Ris à la Malta och rökt samt gravlax, men även andra
livsmedelprov togs så som äggost, ostkaka och tiramisu. Resultatet från årets provtagning var
i stort mycket bra. Det näst bästa resultatet under de 9 år som Miljöavdelningen bedrivit
riktad kontroll av de företag som serverar julbord i Lysekils kommun.
Resultat: 13 Tillfredsställande, 0 Godtagbar med anmärkning, 1 Otillfredsställande

Bilaga: Statistik
________

Yrkande och tilläggsyrkande
Anneli Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att provtagning
även bör ske på lunchbufféer.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Rapporten om resultatet av 2011 års julbordsprovtagning antecknas till protokollet.
Nämnden ger miljöenheten uppdrag att genomföra provtagning av lunchbufféer.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 9

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT OM FÖRELÄGGANDE OM BORTTAGANDE
AV UPPFÖRD BYGGNADSÅTGÄRD PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 10/0814
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN och NN

genom ombud NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 10 juni 2010 § 152 en ansökan i efterhand för
uppförd fristående altan på fastigheten Skaftö-Backa X:X samt förelade ägarna till fastigheten
att ta bort det olovligt uppförda byggnadsåtgärderna.
Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 30 november 2011
upphäver det överklagade beslutet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

2 Nämnden återtar anteckningen i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i
Uddevalla.

________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 10

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV FÖR
NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN EVENSÅS X:X

Diarienummer: 10/1534
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN och NN, Evensås X:X

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 5 november 2010 bygglov för nybyggnad av
fritidshus och rivning av befintlig byggnad på fastigheten Evensås X:X.

Nämndens beslut överklagades av ägarna till grannfastigheten Evensås X:X till länsstyrelsen
som i beslut den 12 december 2011 avslår överklagandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 11

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED
FÖR NYBYGGNAD AV TRE ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ X:X

Diarienummer: 10/0630
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN, Skaftö X:X

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 4 november 2010 § 238 positivt förhandsbesked
för nybyggnad av tre enbostadshus på. Samt avstyckning av tomter från fastigheten Skaftö
X:X.

Nämndens beslut överklagades av ägaren av grannfastigheten Skaftö X:X till länsstyrelsen
som i beslut den 8 december 2011 avslår överklagandet.

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 12

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG OCH FÖRELÄGGANDE
BETRÄFFANDE UPPFÖRD ALTAN PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 10/1161
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 september 2010 § 211 att avslå en ansökan i
efterhand om uppförd altan och förelade ägarna till fastigheten att altanen skall tas bort.
Vidare beslutade nämnden att en byggnadsavgift skall tas ut.

Nämndens beslut överklagades av fastighetsägaren till länsstyrelsen som i beslut den 8
december 2011 upphäver nämndens beslut.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.

2 Nämnden återtar anteckningen i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i
Uddevalla.

________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 13

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
UPPHÄVER DEL AV NÄMNDENS BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED
GÄLLANDE ANLÄGGANDE AV BADPLATS M M PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-
BACKA X:X

Diarienummer 10/0615
Fastighetsadress: ”Skäddhålan” Grundsund
Sökande: NN, genom NN
Klagande: NN

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 19 augusti 2010 § 187 positivt förhandsbesked
för anläggande av badplats med omklädningsrum och badbryggor på del av fastigheten
Skaftö-Backa X:X. Åtgärden berör även fastigheterna Skaftö-Backa X:X och X:X.

Nämndens beslut överklagades av NNm.fl. till länsstyrelsen som i beslut den 12 december
2011 upphäver det överklagade beslutet i den del det avser anläggande av flytbryggor.
Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 14

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –
AVVISAR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT I TILLSYNSÄRENDE
AVSEENDE UPPFÖRD BYGGNAD PÅ KÄRINGEHOLMEN

Diarienummer: 11/1025
Fastighetsadress: Käringeholmen , Lyse
Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Ärendet avser en anmälan från NN om uppförd byggnad inom strandskydd på Käringholmen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 november 2011 att förrådsbyggnadens
utformning är godtagbar i sin nuvarande utformning och att ärendet avslutas utan åtgärd.

Nämndens beslut överklagades av NN till länsstyrelsen som i beslut den 7 december 2011
avvisar överklagandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 15

ANMÄLS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –
AVSLÅR ÖVERKLAGANDET AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM
UPPHÄVANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM
STRANDSKYDDSDISPENS FÖR SJÖBODAR PÅ FASTIGHETEN BRO-
FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 11/35
Fastighetsägare: NN
Sökanden: NN, c/o NN, XX

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade genom beslut den 3 mars 2011 § 48 strandskydds-
dispens för sjöbodar (i längor) på fastigheten Bro-Fiskebäck X:X. Länsstyrelsen i Västra
Götaland upphävde i ett beslut från den 12 april 2011 (dnr 526-2448-2011) miljö-och
byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. NN överklagade Länsstyrelsen beslut till
mark-och miljödomstolen som i dom meddelad den 16 december 2011 avslår överklagandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 16

LÄNSSTYRELSENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE ÖVER ÖVERKLAGAN
AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM STRANDSKYDDS-
DISPENS FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH FÖRRÅD
(ERSÄTTNINGSBYGGNADER) PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X

Diarienummer: 11/321
Fastighetsägare: NN och NN
Sökanden: NN och NN
Klaganden: NN
LST Dnr: 505-15660-2011

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade genom beslut den 12 maj 2011 § 97
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus samt förråd (båda ersätter befintliga
byggnader) på fastigheten Dalskogen X:X. Beslutet skickades till Länsstyrelsen som den 20
maj 2011 beslöt att inte ta upp ärendet för överprövning. Miljö- och byggnadsnämndens
beslut har nu överklagats till Länsstyrelsen i Västra Götaland av Naturskyddsföreningen som
bl.a. anför följande:

 Särskilda skäl saknas.
 Det nya bostadshuset är mycket större än det befintliga och kommer att begränsa

tillgängligheten för allmänheten.
 Utredning om effekterna för hur växt- och djurlivet och den fria rörligheten påverkas

saknas.

Länsstyrelsen begär nu yttrande av miljö- och byggnads-nämnden på Naturskyddsförening
Bohusläns överklagan.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om att lämna strandskyddsdispens för
enbostadshus och förråd på fastigheten Dalskogen X:X och anser att länsstyrelsen ska avslå
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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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 16

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden vidhåller sitt beslut om att lämna strandskyddsdispens för enbostadshus och förråd
på fastigheten Dalskogen X:X och anser att länsstyrelsen ska avslå överklagandet.
________

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 17

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

Diarienummer: 11/0239
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Klagande: NN och NN, Skaftö-Backa X:X

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 25 augusti 2011 § 153 bygglov för till- och
påbyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X.
Beslutet överklagades av grannen Skaftö-Backa X:X till länsstyrelsen, som i beslut den
4 januari 2012 avslår överklagandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 18

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE ÖVER
INKOMMEN HANDLING GÄLLANDE 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: XX
Sökanden: NN
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
överklagats till Mark- och miljödomstolen av NN. Nämnden lämnade den 3 november 2011
ett yttrande över överklagan till Mark- och miljödomstolen (§ 205). Den 13 december hölls
förhandlingar i ärendet på plats vid Gullmarsbaden. Ytterligare handlingar har av klaganden
inlämnats till domstolen som nu i en underrättelse ger nämnden möjlighet att yttra sig över
dessa. De synpunkter som framförs av klaganden rör främst följande:

 Den planerade odlingen anses förändra den allemansrättsliga tillgängligheten till
området på ett negativ sätt.

 Alternativa placeringar har inte utretts.

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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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 18

Yrkande och tilläggsyrkande
Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att
nämnden ska uttala att eftersom inget nytt i sak har tillkommit vidhåller nämnden sitt beslut
om strandskyddsdispens.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Eftersom inget nytt i sak har tillkommit vidhåller miljö- och byggnadsnämnden sitt beslut om
att lämna strandskyddsdispens för vin- och äppelodling på fastigheten Slätten X:X.
Nämnden anser att mark- och miljödomstolen ska avslå överklagandet.
________

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

§ 19

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

Diarienummer: 11/094
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN, XX
Klagande: NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 3 mars 2011 § 52 bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus, ändring av fönster, samt rivning av balkong och altantak på fastigheten
Lönndal X:X.
Beslutet överklagades av grannen Lönndal X:X till länsstyrelsen, som i beslut
den 12 januari 2012 avslår överklagandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet.
________
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 20

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
FRÅGA OM UTTAGANDE AV TILLÄGGSAVGIFT FÖR BYGGNADSÅTGÄRDER
UTAN BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X

Diarienummer: 11/0113 Mål nr: P2872-1
Fastighetsadress: XX
Fastighetsägare: NN

Jäv
På grund av jäv deltar inte Leif Ahl (K), Richard Åkerman (M), Hans Nordlund (M) och Jan
Ivarson (M) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2011 § 132 att bevilja bygglov för del av
garage uppförd i strid med tidigare beviljat bygglov och avslog bygglov för en annan del med
föreläggande om borttagande, att uttag av byggnadsavgift skulle ske, samt att föra talan
angående frågan om tilläggsavgift för den del av garaget som skulle få behållas på fastigheten
Lyse-Berga X:X.

Skrivelse med talan angående frågan om tilläggsavgift skickades till mark- och
miljödomstolen, vilken begärde in yttrande från fastighetsägaren. Med anledning av det då
inkomna yttrandet begärde mark- och miljödomstolen med underrättelse den 9 december
2011 yttrande från nämnden.
Då tiden för att yttra sig var knapp och inföll mellan miljö- och byggnadsnämndens ordinarie
möten, har samhällsbyggnadsförvaltningen genom stadsarkitekten på uppdrag från miljö- och
byggnadsnämndens presidium avgett en tjänsteskrivelse daterad den 19 december 2011.

Mark- och miljödomstolen har, efter att fastighetsägaren nu ingivit ett nytt yttrande, den 17
januari 2012 genom underrättelse på nytt begärt yttrande från miljö- och byggnadsnämnden.

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 december 2011.
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2012.

Förslag till beslut
att nämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 december 2011.
att nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2012 som sin egen,
samt hemställer att mark- och miljödomstolen fastställer tilläggsavgiften enligt nämndens
ursprungliga skrivelse.
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 20

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 ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 december
2011.

2 Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2012 som sin
egen, och hemställer att mark- och miljödomstolen fastställer tilläggsavgiften enligt
nämndens ursprungliga skrivelse.

________

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

§ 21

LÄNSSTYRELSENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –
PÅSTÅDD JÄVSSITUATION VID BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM
BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRD MUR PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-
BACKA X:X

Diarienummer: 2009/0725 Länsstyrelsen diarienummer: 403-104097-2009
Fastighetsadress: XX
Sökande/Klagande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Vid överklagande av miljö- och byggnadsnämndens avslag på ansökan om bygglov i
efterhand för uppförd mur på fastigheten Skaftö-Backa X:X, den 1 oktober 2009 § 195, har
klaganden framfört synpunkter rörande en påstådd jävssituation som skulle föreligga kring en
nämndledamot.
Jävet skulle ha bestått i att en av nämndledamöterna, vilken yrkade på avslag jämte
föreläggande om borttagande samt deltog i beslutet om detta, också skulle ha varit den som
anmält uppförandet av muren till samhällsbyggnadsförvaltningen, samt att denne bor på
samma gata som det behandlade ärendet.

Klaganden har till länsstyrelsen den 16 januari 2012 inkommit med en skrivelse gällande
både det påstådda jävet och sakfrågan i avslagsbeslutet/föreläggandet.
Länsstyrelsen har givit miljö- och byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över skrivelsen.

Beredning
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 24 januari 2011

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen ocn yrkar att länsstyrelsen
avvisar påståendet om jävssituation samt att nämnden yrkar att länsstyrelsen avslår
överklagandet i övrigt.
________

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 21

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen ocn yrkar att länsstyrelsen
avvisar påståendet om jävssituation och avslår överklagandet i övrigt.
________

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 22

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –
DETALJPLAN FÖR BANSVIKSBROTTET PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET
1:82 M FL.

MBN diarienummer: 10/789
LKS diarienummer: 11/253/214

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att i Bansviksbrottet möjliggöra byggrätter för ca 50 bostäder samt
lokaler för verksamheter. Inne i stenbrottet föreslås flerbostadshus i 4-7 våningar i form av
terrasshus. Längs Bansviksgatan föreslås hus i 1-2 våningar innehållande bostäder och
verksamheter. Under gård och hus föreslås parkeringsgarage i två plan.

Beredning
Miljöenhetens remissvar till planenheten den 11 januari 2012
Bygglovenhetens remissvar till planenheten den 12 januari 2012

Yrkande
Torbjörn Stensson (S), Anneli Strand (S) och Christer Hammarqvist (C) yrkar bifall till
förvaltningens tjänsteskrivelser.

Tilläggsyrkande
Leif Ahl (K) yrkar som tilläggsyrkande att nämnden ska uttala att någon form av boendeplikt
erfordras inom planområdet samt att den kommunala marken inom området ska försäljas till
samma pris som gäller för tomtmark.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Stenssons, Strands och Hammarqvists yrkande.

Proposition på tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande. Han finner att nämnden beslutar
att inte anta tilläggsyrkandet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar miljöenhetens och bygglovenhetens tjänsteskrivelser som sina egna och
överlämnar dem som remissvar till kommunstyrelsen.
________

Reservation
Mot beslutet lämnar Leif Ahl (K) en skriftlig reservation,

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 23

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –
DETALJPLAN FÖR HANDELSOMRÅDE I SÖDRA HAMNEN, FASTIGHETEN
SÖDRA HAMNEN 1:114 M FL.

MBN diarienummer: 10/654
LKS diarienummer: 09/115/214

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ändra området från industriområde till handelsområde med
plats för butiker, kontor och service samt strandpromenad.

Beredning
Miljöenhetens remissvar till planenheten den 10 januari 2012

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till miljöenhetens tjänsteskrivelse.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden antar miljöenhetens tjänsteskrivelse som sina egna och överlämnar dem som
remissvar till kommunstyrelsen.
________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 24

KOMMUNSTYRELSENS REMISS -
PROGRAM TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅBYFJORDEN

Diarienummer: 11/1620

Ärendebeskrivning
Sotenäs och Lysekils kommuner ligger på ömse sidor om Åbyfjorden vilket är ett område
som omfattas av många bevarandeskydd. För att skapa en helhetssyn kring utvecklingen av
mark- och vattenområdet har man inlett ett samarbete mellan kommunerna. En fördjupad
översiktsplan ska tas fram genom ett kommunövergripande planarbete för att resultera i en
gemensam planhandling som ska antas av båda kommunerna.

Miljö- och byggförvaltningen i Sotenäs kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen i
Lysekils kommun har tillsammans nu utarbetat ett program till fördjupad översiktsplan för
Åbyfjorden. Arbetet syftar till att fungera som en avvägning mellan de många och ibland
konkurrerande intressen som ett attraktivt kust- och vattenområde har. Denna avvägning
kommer ge stöd för den framtida planeringen och för en hållbar samhällsutveckling där
områdets höga värden bevaras och mark tas i anspråk på ett bra sätt. Programhandlingen är nu
ute på remiss och flera samrådsmöten ska också genomföras. Materialet utgörs i huvudsak av
en beskrivning av området vad gäller riksintressen, natur-, vatten- och kulturmiljö, boende
och näringsliv, friluftsliv samt kommunikationer och risker.

Beredning
Programhandling för fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden har granskat handlingarna och har i nuläget inte några
särskilda synpunkter i ärendet.
________

Yrkande
Anneli Strand (S) yrkar att nämnden som yttrande till kommunstyrelsen ska uttala att
områdets gränsdragning i norr bör flyttas längre norrut så att även Bärfendalsälvens dalgång
upp till kommungränsen ingår.

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

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden har granskat handlingarna och har som synpunkt att områdets gränsdragning i norr
bör flyttas längre norrut så att även Bärfendalsälvens dalgång upp till kommungränsen ingår.

För övrigt har nämnden inga särskilda synpunkter i ärendet.
________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 25

KOMMUNSTYRELSENS REMISS – VINDBRUK – TEMATISKT TILLÄGG TILL
ÖVERSIKTSPLANEN MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING,
UTSTÄLLNINGSHANDLING 25 0KTOBER 2011

Diarienummer: 2011/687

Jäv
Anneli Strand (S) deltar inte i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Förslaget till vindbruksplan har varit föremål för samråd enligt 4 kap. 3§ PBL
Miljö- och byggnadsnämnden har den 16 juni 2011 yttrat sig över förslaget och framfört att
nämnden anser att sex av de utpekade områdena inte lämpar sig för storskalig utbyggnad av
vindkraft.
I föreliggande utställningshandling har fem av dessa området utgått.
Till utställningshandlingen är bilagt en rapport om fågelfaunans känslighet för vindkraft i
Lysekils kommun. Av denna framgår att Lysekils kommun utgör en viktig del av både
berguvens och pilgrimsfalkens kärnområden i Sverige och ett flertal andra fågelarter känsliga
för vindkraft återfinns i kommunen.

Beredning
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2012

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden mot bakgrund av att nämndens synpunkter i samrådsskedet i
huvudsak blivit tillgodosedda tillstyrker att Vindbruksplanen förs till kommunfullmäktige för
antagande. Nämnden förutsätter att rekommendationerna i bilagan om fågelfaunans
skyddsbehov beaktas inför varje enskilt projekt.

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

Mot bakgrund av att nämndens synpunkter i samrådsskedet i huvudsak har blivit
tillgodosedda tillstyrker nämnden att Vindbruksplanen förs till kommunfullmäktige för
antagande.
Nämnden förutsätter att rekommendationerna i bilagan om fågelfaunans skyddsbehov beaktas
inför varje enskilt projekt.
________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och miljöenheten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 26

TILLSYNSÄRENDE –
ANMÄLAN OLOVLIG BYGGNATION PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X

Diarienummer: 2011/0287
Ankomstdatum: 2011-03-10
Fastighetsadress: XX
Fastighetsägare: NN
Anmälare: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser anmälan om olovlig byggnation på fastigheten Kyrkvik X:X
Ägaren till fastigheten Kyrkvik X:X har i skrivelse daterad den 30 oktober 2011 framfört att
det på fastigheten Kyrkvik X:X har uppförts en komplementbyggnad utan att det föregåtts av
bygglovsprövning. Ifrågavarande byggnad har sedan enligt anmälaren under 2010 renoverats
och bytt utseende vilket anmälaren anser vara bygglovspliktigt.

Besök på platsen har gjorts av representanter från miljö- och byggnadsnämnden där man
kunde konstatera att det är en byggnad uppförd i enlighet med anmälan. Denna byggnad
beviljades bygglov 12 juni 1969 § 244. Byggnaden är renoverad nyligen där bland annat
panelen på väggen mot fastigheten Kyrkvik X:X är ändrad från att vara utförd med liggande
panel till stående.

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad och
taktäckningsmaterial om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär enligt
9 kap. 5 § plan- och bygglagen (SFS 2011:336). Fastigheten Kyrkvik X:X är belägen inom
detaljplanelagt område.

Utförd renovering och fasadförändring bedöms inte väsentligt ändra byggnadens eller
områdets karaktär och är därmed inte en lovpliktig åtgärd.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar anmält ärende utan åtgärd då utfört arbete inte är
lovpliktigt.
________

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

forts. § 26

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden avslutar anmält ärende utan åtgärd, då utfört arbete inte är bygglovpliktigt.
________

Beslutet skickas till
Anmälare NN, Överklagningshänvisning, rek+mb
Fastighetsägare NN, för kännedom
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 27

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ALTAN PÅ FASTIGHETEN
LYSE-FISKEBÄCK X:X, GULLMARSFJORDEN

Diarienummer: 10/1171
Fastighetsägare: NN och NN
Sökanden: NN och NN
Adress: XX

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Olsson (FP) i handläggningen.

Ärendebeskrivning
Sökande NN och NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 16
augusti 2010 ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av en altan om 55 m2 i
två etager med räcke på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. Altanen, som redan är
uppförd, är placerad separat på fastigheten en bit från befintligt bostadshus.
Länsstyrelsen har i ett beslut mottaget den 9 december 2011 upphävt nämndens
avslag om bygglov för altan med hänvisning till att det inte krävs bygglov för den
aktuella åtgärden.

Miljöenheten har besökt platsen.

Beredning
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2012
Karta

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och
18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av
altan på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun.
att som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk, se karta.

Villkor
att beslut om dispens gäller för den placering som nuvarande altan har samt storlek enligt
ritning i ansökan.
________

Forts.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Forts. § 27

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 antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och medger, med stöd av
7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från strandskydds-
bestämmelserna för nybyggnation av altan på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X, vid
Gullmarsfjorden i Lysekils kommun.

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

Villkor
Beslut om dispens gäller för den placering som nuvarande altan har samt storlek enligt ritning
i ansökan.
________

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

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

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

§ 28

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV
ENBOSTADSHUS (ERSÄTTNINGSBYGGNAD) OCH TOMTUTVIDGNING
PÅ FASTIGHETEN RÖE X:X

Diarienummer: 12/21
Fastighetsägare: NN
Sökanden: NN
Adress: XX
Jäv
På grund av jäv deltar inte Leif Ahl (K) i handläggningen

Ärendebeskrivning
Sökande NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 10 januari 2012
ansökt om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad för befintligt enbostadshus på
fastigheten Röe X:X samt utökning av tomten/fastigheten. Det befintliga bostadshuset är
mögelskadat och i dåligt skick och har bedömts som obeboeligt. Avsikten är att riva huset,
fylla igen källaren och bygga ett nytt hus, delvis på samma plats men delvis med en ny
placering som innebär att huset flyttas ca 5 m mot norr. Nuvarande hus är 85 m2 med lika stor
yta i källarplan och ersätts med ett hus på ca 125 m2 i ett plan. Det planerade huset kommer
även bli lägre då källarplanet försvinner. Samtidigt önskar man att bättre anpassa
tomten/fastigheten utifrån hur området använts sedan tidigt 70-tal (huset uppfört 1972).
Planen är att förlänga tomten åt väster så att befintligt uthus (byggt som fårhus ca 1970) och
den mark i anslutning till detta som man har hävdat som tomtmark införlivas med fastigheten.
Vidare önskar man även utvidga fastigheten något åt söder för att få rådighet över marken
(med tanke på framtida ändrade ägarförhållanden) och därmed kunna sköta och hålla den
öppen. De aktuella markområdena tillhör fastigheten Röe X:X där sökanden NN är en av tre
delägare. Sökanden har på begäran från miljöenheten kompletterat ansökan med beskrivning
och dokument som kan styrka hur området har ianspråktagits och hävdats sedan början av 70-
talet.
Miljöenheten har besökt platsen.

Beredning
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2012
Karta

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus
(ersättningsbyggnad) samt tomtutvidgning på fastigheten Röe X:X, vid Åbyfjorden i Lysekils
kommun.
att som tomtplats får det område tas i anspråk som markerats på bifogad karta.
Villkor
att det nya bostadshuset ska placeras enligt situationsritning i ansökningshandlingarna.
________

Forts.
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Forts. § 28

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 medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens
från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus
(ersättningsbyggnad) samt tomtutvidgning på fastigheten Röe X:X, vid Åbyfjorden i
Lysekils kommun.

2 Som tomtplats får det område tas i anspråk som markerats på bifogad karta.

Villkor
Det nya bostadshuset ska placeras enligt situationsritning i ansökningshandlingarna.
________

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

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

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

§ 29

ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR UPPSTÄLLANDE AV
VILLAVAGN PÅ FASTIGHETEN ULSERÖD X:X

Diarienummer: 2011/1395
Ankomstdatum: 2011-10-06
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om tillfälligt bygglov för uppställande av villavagn.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.
Inga grannar bedöms vara berörda av åtgärden.
Villavagnen placeras i närheten av en känd fornlämning.
Bohusläns museum har i yttrande tillstyrkt åtgärden.
Yttrande föreligger från miljöenheten i vilket man ur VA-synpunkt tillstyrker bygglov.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för uppställande av villavagn enligt 9 kap. 33 §
plan- och bygglagen.
att bygglovet gäller till och med den 31 december 2016.
att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan-och
bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
________

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen beviljas tidsbegränsat bygglov.
Lovet ska gälla till och med den 31 december 2016.

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

________

Beslutet skickas till
Sökanden
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
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§ 30

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD FRITIDSHUS OCH GÄSTSTUGA
PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X

Diarienummer: 2011/0845
Ankomstdatum: 2011-06-10
Sökande: NN & NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan bygglov för nybyggnad av fritidshus och gäststuga.
Fastigheten är belägen inom område med områdesbestämmelser.
Byggnadsåtgärden strider mot gällande områdesbestämmelser då maximalt tillåten
byggnadshöjd överskrides med 20 centimeter samt maximalt tillåten bruksarea för bostadshus
överskrides med 4 kvadratmeter. Byggnaderna följer områdesbestämmelserna vad avser
avstånd till tomgräns, maximalt tillåten nockhöjd och taklutning.
Berörda grannar på fastigheterna Lyse-Fiskebäck X:X, X:X och X:X har lämnats tillfälle att
inkomma med yttrande. Yttranden har inkommit från ägarna till Lyse-Fiskebäck X:X och
X:X där synpunkter på huvudbyggnadens höjd och placeringen av gäststugan framfördes.
Byggnationen bedöms vara en liten avvikelse från gällande områdesbestämmelse.
Byggnationen på ovanstående fastighet bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för ägarna
till Lyse-Fiskebäck X:X och X:X.
Sökande är vidtalad grannens synpunkter och har i yttrande bemött dessa synpunkter samt har
begärt att få ärendet prövat.
Yttrande föreligger från miljöenheten i vilket man ur VA-synpunkt tillstyrker bygglov.

Förvaltningens förslag till beslut
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan-och bygglagen, PBL, liten avvikelse från
områdesbestämmelse.
att det för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: NN, XX.
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar upplysning till byggherren att tekniskt samråd krävs
innan startbesked kan meddelas, samt att slutbesked krävs innan anläggningen får tas i drift.
Vid det tekniska samrådet kommer bl.a. kontrollplanen att diskuteras.
________

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. § 30

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), liten avvikelse från
områdesbestämmelsen, beviljas bygglov.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: 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.
 Teknisk samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet kommer bl.a.

kontrollplanen att diskuteras.
 Utstakning/Lägeskontroll av byggnaden ska ske genom miljö- och

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

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

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

Beslutet skickas till:
Sökanden
Berörda grannar:
Lyse-Fiskebäck X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Lyse-Fiskebäck X:X och X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
Akten
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 31

ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV BYGGLOV FÖR SMÅBÅTSHAMN PÅ DEL AV
FASTIGHETEN SLÄTTNA X:X

Diarienummer: 2011 / 1630
Ankomstdatum: 2011-12-07
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förnyelse av bygglov för anläggande av småbåtshamn på del av
fastigheten Slättna X:X.
Den aktuella platsen är beläget inom detaljplanelagt område.
Området inom detaljplanen är inte strandskyddat.

Åtgärden är planenlig.

Byggnadsnämnden beviljade den 18 maj 2006 § 134 bygglov för småbåtshamn inom det
aktuella området. Utbyggnaden har skett stegvis, och är ännu inte helt färdig. Då
giltighetstiden för det ursprungliga bygglovet efter fem år har gått ut, söks nu förnyelse av
bygglov för att kunna färdigställa småbåtshamnen. Placeringen av vissa bryggor som ska
läggas ut har ändrats jämfört med ursprunglig ansökan, men de placeras inom samma område
som tidigare.

Då åtgärden är planenlig krävs enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) inte
underrättelser till grannar och andra med möjlighet att yttra sig.

Sökanden bör upplysas om att det även kan krävas förnyelse av länsstyrelsens tillstånd att
bygga i vatten.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900), beviljar bygglov enligt ansökan.
Beslutet kan motiveras med att åtgärden är planenlig.
att miljö- och byggnadsnämnden godtar byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN, NN,
XX.
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar upplysning till byggherren att tekniskt samråd krävs
innan startbesked kan meddelas, samt att slutbesked krävs innan anläggningen får tas i drift.
Vid det tekniska samrådet kommer bl.a. kontrollplanen att diskuteras.
att byggherren upplyses om att tillstånd från länsstyrelsen kan behöva förnyas.
________

Forts.
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Forts. § 31

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

Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), beviljas bygglov.
Beslutet motiveras med att åtgärden är planenlig.

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

Upplysning
Byggherren upplyses om att tillstånd från länsstyrelsen kan behöva förnyas.

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

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

 Teknisk samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet kommer bl.a.
kontrollplanen att diskuteras.

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

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

Beslutet skickas till:
Sökanden
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
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§ 32

ANSÖKAN OM MARKLOV FÖR ÄNDRING AV MARKNIVÅN INOM TOMT,
SAMT UPPFÖRANDE AV MUR, PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 2011 / 1604
Ankomstdatum: 2011-11-29
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om marklov för ändring av marknivån inom tomt, samt uppförande av
mur, på fastigheten Skaftö-Backa X:X.

För fastigheten gäller detaljplan antagen den 12 december 1985.
Planbesked har den 24 november 2010 lämnats för ändring av detaljplanen för den aktuella
fastigheten, och planarbetet har påbörjats.

Marklov för uppfyllnad av del av fastigheten lämnades den 26 januari 2011, och uppfyllnaden
utfördes, dock till vissa delar inte i enlighet med marklovet.
Beslutet överklagades av grannar till länsstyrelsen vilken i beslut den 4 maj 2011 upphäver
marklovet.
Länsstyrelsens beslut överklagades av byggherren till mark- och miljödomstolen, vilken i
dom den 22 september 2011 avslog överklagandet, varvid länsstyrelsens upphävandebeslut
står fast. Mark- och miljödomstolens dom har vunnit laga kraft, och befintlig markuppfyllnad
saknar därmed lov.

Fastighetsägaren har presenterat en tidplan för borttagandet av fyllnadsmassorna, vilken
accepterades av miljö- och byggnadsnämnden på dess möte den 8 december 2011. Man har
också inkommit med den nu aktuella marklovsansökan för att få behålla viss nivå av de
befintliga fyllnadsmassorna.
Den mur som uppförts mot NN ska enligt den nya ansökan tas bort.

Berörda grannar, Skaftö-Backa X:X och X:X, samt boende på XX, XX och XX, har givits
tillfälle att yttra sig över ansökan.
Yttranden har inkommit från Skaftö-Backa X:X (NN), Skaftö-Backa X:X NN, samt boende
XX Skaftö-Backa X:X. Samtliga som yttrat sig motsätter sig att sökanden ska beviljas
marklov, bl.a. med hänvisning till att helheten för fastigheten Skaftö-Backa X:X och dess
omgivning ännu inte är utredd inom ramen för pågående planarbete.

forts.
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forts. § 32

Sökanden, genom ombud NN, har ingivit en skrivelse till miljö- och byggnadsnämnden,
vilken tar upp att det skulle finnas juridiska processuella skäl till varför PBLs möjlighet till
anstånd med beslut inte ska kunna användas, att de åtgärder ansökan innehåller inte strider
mot PBL, att man motsätter sig föreläggande om borttagande av fyllnadsmassor, samt bör ur
plan- och bygglagens synvinkel tolkas som att fastighetsägarna hävdar att man inte har
byggherreansvar för utfört arbete. Man har vidare beskrivit sin syn på hur turerna gått till
kring det tidigare marklov man erhållit, men vilket genom dom i Mark- och miljödomtolen
undanröjts.

Nuvarande detaljplan innehåller inga anvisningar eller föreskrifter gällande markhöjder.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 28 § lyder:
”Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som
omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta,
ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden
besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om
expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har
avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom
in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan
dröjsmål.”

Detta innebär att om nämnden varken vill bevilja eller avslå ansökan utan att först ha fått
utrett hur det i ett detaljplaneförfarande kan anses lämpligt att disponera och bebygga
fastigheten, kan man besluta att det aktuella ärendet rörande marklov inte ska avgöras förrån
detaljplanen avgjorts. Detta får dock inte ta längre tid än två år från beslutsdatum, annars
måste ärendet tas upp till omedelbart avgörande.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 9kap. 28 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900), att ärendet gällande marklov på fastigheten Skaftö-Backa X:X inte ska
avgöras förrän det pågående planarbetet har avslutats, dock senast inom två år.
Beslutet kan motiveras med att det ännu är oklart hur det slutliga förslaget till hur fastigheten
ska kunna användas och bebyggas blir utformat, och att det vore olyckligt om inte planarbetet
kan bedrivas förutsättningslöst.
________

forts.
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forts. § 32

Yrkande
Bo Göthesson (S) och Filip Nordqvist (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 9 kap. 28 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beslutar nämnden att ärendet
gällande marklov på fastigheten Skaftö-Backa X:X inte ska avgöras förrän det pågående
planarbetet har avslutats, dock senast inom två år.

Beslutet motiveras med att det ännu är oklart hur det slutliga förslaget till hur fastigheten ska
kunna användas och bebyggas blir utformat, och att det vore olyckligt om inte planarbetet kan
bedrivas förutsättningslöst.
________

Beslutet skickas till
Sökanden, Överklagningshänvisning, rek+mb
Hörda grannar, för kännedom
Planenheten
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§ 33

TILLSYNSÄRENDE, NU FRÅGA OM FÖRELÄGGANDE, GÄLLANDE
MARKUPPFYLLNAD OCH MUR VILKA SAKNAR MARKLOV/BYGGLOV PÅ
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X

Diarienummer: 2011 / 1453
Ankomstdatum: 2011-10-13
Fastighetsadress: XX
Fastighetsägare: NN och NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Marklov för uppfyllnad av del av fastigheten lämnades den 26 januari 2011, och uppfyllnaden
utfördes, dock till vissa delar inte i enlighet med marklovet. En stenmur uppfördes även utan
bygglov.
Beslutet överklagades av grannar till länsstyrelsen vilken i beslut den 4 maj 2011 upphäver
marklovet.
Länsstyrelsens beslut överklagades av byggherren till mark- och miljödomstolen, vilken i
dom den 22 september 2011 avslog överklagandet, varvid länsstyrelsens upphävandebeslut
står fast. Mark- och miljödomstolens dom har vunnit laga kraft, och befintlig markuppfyllnad
och mur saknar därmed lov.

Fastighetsägarna har presenterat en tidplan för borttagandet av fyllnadsmassorna och muren,
vilken accepterades av miljö- och byggnadsnämnden på dess möte den 8 december 2011.

Fastighetsägarna har också inkommit med en marklovsansökan för att få behålla viss nivå av
de befintliga fyllnadsmassorna. Den mur som uppförts mot XX ska enligt den nya ansökan
tas bort, och ny lägre mur mot fastigheten Skaftö-Backa X:X avses bli uppförd istället.

Det kan anses mindre sannolikt att mark- och bygglov kommer att beviljas innan det för
fastigheten pågående detaljplanearbetet slutförts, och inga lov finns i så fall för de utförda
arbetena på fastigheten Skaftö-Backa X:X. Därmed kan det anses lämpligt att förelägga
fastighetsägarna att, med stöd av länsstyrelsens beslut samt mark- och miljödomstolens dom,
undanröja det olovligt utförda i sin helhet enligt den tidplan de själva presenterat. Detta för att
inga missförstånd ska uppstå gällande det faktum att ett avgörande av frågan om marklov kan
dröja, medan det upphävda marklovet ska åtgärdas inom en nära framtid.

Forts.
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Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900), förelägger ägarna till fastigheten Skaftö-Backa X:X att undanröja den
markuppfyllnad på fastigheten som saknar marklov och den mur som saknar bygglov.
Undanröjandet ska följa den tidplan som fastighetsägarna själva presenterat, och vara slutfört
senast den 31 maj 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

1 Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), förelägger nämnden
ägarna till fastigheten Skaftö-Backa X:X, NN och NN att undanröja den
markuppfyllnad på fastigheten som saknar marklov och den mur som saknar bygglov.
Undanröjandet ska följa den tidplan som fastighetsägarna själva presenterat, och vara
slutfört senast den 31 maj 2012.

2 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.

________

Beslutet skickas till
NN, Överklagningshänvisning, rek+mb
NN, Överklagningshänvisning, rek+mb
Inskrivningsmyndigheten
Akten
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§ 34

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV KLUBBSTUGA
PÅ FASTIGHETEN BRÄCKE X:X

Diarienummer: 2011 / 1407 Tillsynsärende: Diarienummer 2011/0915
Ankomstdatum: 2011-10-07
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: c/o NN

XX
XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av 18,8 m2, på fastigheten
Bräcke X:X. Fastigheten är belägen utom detaljplan och strandskyddsbestämmelser, den är
dock belägen inom Preemraffs skyddsområde.

Sökanden anger i sin ansökan att byggnaden används som klubbstuga för föreningen NN och
att den flyttats till dess aktuella placering efter ett ägarbyte på fastigheten Bräcke X:X där de
tidigare hade ett arrende. Fastighetsägaren, NN, har godkänt den nuvarande placeringen på
fastigheten under förutsättning att föreningen skulle kontakta Lysekils kommun angående
bygglovsfrågan.

Den 27 juli 2011 kontaktade bygglovsenheten fastighetsägaren genom en skrivelse där
förklaring till den olovligt uppförda byggnaden krävdes. Sökanden har därefter inkommit
med en ansökan om bygglov i efterhand.

Berörda grannar, Bräcke X:X, X:X och X:X, har hörts i ärendet och inga synpunkter har
inkommit vilket är att se som att ingen erinran mot den utförda åtgärden föreligger.

Den 2 maj 2011 har en ny plan- och bygglag trätt i kraft (2010:900). Äldre föreskrifter ska
fortfarande gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.
Med anledning av att byggnaden är uppförd under 2010 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 bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en
åtgärd som kräver bygglov, rivningslov 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.

forts.
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Gällande frågan om byggsanktionsavgift 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
bygglagen är den lägre.

Förvaltningens förslag till beslut
att bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 12 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10).
att nämnden beslutar att ta ut byggnadsavgift enligt plan- och bygglagen
________

Yrkanden
Filip Nordqvist (FP) och Christer Hammarqvist (C) yrkar bifall till att bevilja bygglov i
efterhand samt yrkar att byggnadsavgiften skall efterges.

Jerry Jacobsson (S) och Jan Ivarson (M) yrkar bifall till att bevilja bygglov i efterhand samt
yrkar att en byggnadsavgift motsvarande 1 x bygglovavgiften ska tas ut.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Nordqvist och Hammarqvists yrkande mot Jacobsson och Ivarsons yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Nordqvist och Hammarqvists yrkande.

Omrösning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Nordqvist och Hammarqvist yrkande.
Nej-röst för bifall till Jacobsson och Ivarsons yrkande.

Forts.
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej
Yngve Larsson, ordf. (FP) x
Torbjörn Stensson, v ordf (S) x
Filip Nordqvist (FP) x
Hans Nordlund (M) x
Richard Åkerman (M) x
Christer Hammarqvist (C) x
Jan Ivarson (M) x
Bo Göthesson (S) x
Anneli Strand (S) x
Jerry Jacobsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Summa 6 5

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Nordqvist och Hammarqvists yrkande mot 5 nej-röster för Jacobsson och
Ivarsons yrkande beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Nordqvist och
Hammarqvists yrkande.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

2 Nämnden beslutar att byggnadsavgift ska efterges då överträdelsen bedöms som ringa.
________

Beslutet skickas till:
Sökanden
Kungörelse i Post- och Inrikes tidningar
Akten
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§ 35

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV FASADSKYLT PÅ
FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X

Diarienummer: 2011 / 1609
Ankomstdatum: 2011-11-29
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av fasadskylt, 18 m2, på fastigheten Södra
hamnen X:X. För fastigheten gäller detaljplan, antagen den 25 oktober 1973.

Fasadskylten som är tänkt att uppföras är 3 x 6 m och märkt SEB. Sökanden har blivit upplyst
om att skyltens syfte och den inom fastigheten bedrivna verksamheten inte anses ha någon
sammankoppling och att skylten i stadsbilden blir väldigt iögonfallande och att detta bedömts
strida emot plan- och bygglagen (SFS 2010:900) enligt följande punkter:

8 kap. 1 § pkt 1: att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål.
8 kap. 1 § pkt 2: att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan
8 kap. 3 §: att det som gäller för en byggnad enligt 8 kap. 1 § också gäller för skyltar

Sökanden har därefter begärt prövning av ärendet i sin nuvarande utformning med
motiveringen att de anser sig ha ett samarbete med SEB då de erbjuder sina kunder SEB-
leasingavtal samt SEB-båtlån i samband med båtköp.

Ingen granne har bedömts berörd av åtgärden.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS
2010:900) avslår ansökan om bygglov.
Beslutet kan motiveras med att åtgärden väsentligt strider emot plan- och bygglagens 8 kap. 1
och 3 §§.
________

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

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

Forts.
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Forts. § 35

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) avslås ansökan om bygglov.

Beslutet motiveras med att åtgärden väsentligt strider mot plan- och bygglagens 8 kap. 1 och
3 §§.
________

Beslutet skickas till
Sökanden, NN, Överklagningshänvisning, rek+mb
Akten
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§ 36

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

Diarienummer: 2011 / 1354
Ankomstdatum: 2011-09-22
Fastighetsadress: XX
Sökande: XX
Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö-
Backa X:X. För fastigheten gäller detaljplan, antagen den 21 augusti 1986.
Gällande detaljplan medger för fastigheten (Bq) en tillbyggnad på 15 m2 efter planförslagets
fastställandedatum. Redan den 14 oktober 1991 medgavs för fastigheten ett bygglov, liten
avvikelse från detaljplan, för tillbyggnad som överskred tillåten byggnadsarea med ca 3,7 m2

samt placering närmare tomtgräns än 3 m.

Den nu sökta tillbyggnaden på ca 4,6 m2 medför en total tillbyggnadsarea efter planens
fastställande om ca 23,3 m2 vilket jämfört med de gällande bestämmelserna motsvarar en
avvikelse på ca 55 %.
Sökanden är informerad om den stora avvikelsen och har begärt prövning av ärendet i sin
nuvarande utformning.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS
2010:900) avslår ansökan om bygglov.
att beslutet kan motiveras med att åtgärden väsentligt strider emot gällande detaljplan, 7 § 4
mom., avseende tillåten tillkommande byggnadsarea.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) avslås ansökan om bygglov.
Beslutet motiveras med att åtgärden väsentligt strider mot gällande detaljplan, 7 § 4 mom.,
avseende tillåten tillkommande byggnadsarea.
________

Beslutet skickas till
Sökanden NN, Överklagningshänvisning, rek+mb
Akten

§ 37
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GASCISTERN,
PROCESSANLÄGGNING, KONTROLLRUM/STÄLLVERK OCH FACKLA,
SAMT MARKLOV FÖR SPRÄNGNING, SCHAKT OCH FYLLNING FÖR DESSA,
PÅ FASTIGHETEN SJÖBOL X:X

Diarienummer: 2011 / 1626
Ankomstdatum: 2011-12-06
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN

NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av gascistern, processanläggning,
kontrollrum/ställverk och fackla, samt marklov för sprängning, schakt och fyllning för dessa,
på fastigheten Sjöbol X:X.
Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 20 december 2007.

Byggnads- och anläggningsåtgärderna i ansökan är planenliga.
Från bygglagstiftningens synvinkel skiljer sig inte den nu aktuella anläggningen från tidigare
uppförda anläggningar inom NNs område.
Övriga åtgärder som rörledningar o. dyl. är inte bygglovpliktiga.

Mark- och miljödomstolen har den 6 december 2011 i en s.k. deldom godkänt den av NN
ingivna miljökonsekvensbeskrivningen och lämnat bolaget tillstånd enligt miljöbalken att vid
anläggningarna i Lysekils kommun uppföra och ta i drift en anläggning för mottagning,
hantering och lagring av flytande naturgas (LNG) intill en årlig genomströmning av 250 000
ton LNG.
Tillståndet innehåller ytterligare villkor som komplettering till de villkor som stipulerades i
en tidigare deldom från den 30 juni 2004.
Tillståndet får tas i anspråk även om domen inte vunnit laga kraft.

NN har låtit utföra en riskanalys för identifiering av möjliga skadehändelser i samband med
drift av LNG-terminalen. I denna har tänkbara skadehändelser, deras orsaker och
konsekvenser samt befintliga skydd diskuterats och dokumenterats i ett analysprotokoll. Där
så krävts, eller bedömts lämpligt, har rekommenderats säkerhetshöjande åtgärder.

Alla rimliga krav på lokalisering, utformning och säkerhetsåtgärder enligt plan- och
bygglagen 2 kap. 5-6 §§ (lämplighet, utformning och placering) samt 8 kap. 4 §
(byggnadsverks tekniska egenskaper) bedöms vara uppfyllda.

forts.
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forts. § 37

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap. 30 § (åtgärder som överensstämmer med detaljplanen samt följer övriga
krav enligt 2 och 8 kap. PBL).
att miljö- och byggnadsnämnden som kontrollansvarig godtar byggherrens förslag: NN.
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar upplysning till byggherren att tekniskt samråd krävs
innan startbesked kan meddelas, samt att slutbesked krävs innan anläggningen får tas i drift.
Vid det tekniska samrådet kommer bl.a. kontrollplanen att diskuteras.
________

Yrkande
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (åtgärder som överensstämmer med
detaljplanen samt följer övriga krav enligt 2 och 8 kap. PBL).

2 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: 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.

 Teknisk samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet kommer bl.a.
kontrollplanen att diskuteras.

 Slutbesked krävs innan anläggningen får tas i drift.

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

Beslutet skickas till:
Sökanden
Akten
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§ 38

UPPHÄVANDE AV BESLUT –
AVSEENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV
KOMPLEMENTBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 2011/1439 Tillsynsärende diarienummer: 2009/0297
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 december 2011 § 251 att avslå ansökan om
bygglov i efterhand och beslutade om föreläggande om rättelse samt uttagande av
sanktionsavgift för uppförd komplementbyggnad utan bygglov.

På grund av att föreläggandet och sanktionsavgiften utformades felaktigt, erfordras ett
upphävande av beslutet. Nämnden får på nytt behandla ärendet för att beslutet ska vara fattad
i laglig ordning.
Sökanden har underrättas om misstaget.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden upphäver beslutet från den 8 december 2011 § 251, så att ny
ärendehandläggning kan ske i nämnden.
________

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

Miljö- och byggnadsnämnden upphäver nämndens beslutet från den 8 december 2011 § 251,
så att ny ärendehandläggning kan ske.
________

Beslutet skickas till:
NN och NN
Akten
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§ 39

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV
KOMPLEMENTBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X

Diarienummer: 2011/1439 Tillsynsärende diarienummer: 2009/0297
Ankomstdatum: 2011-10-18
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN och NN
Adress: 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 bygglovenheten har besökt fastigheten och konstaterat att det rör sig om en
komplementbyggnad 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 komplementbyggnad, uppförd under 2008, med en byggnadshöjd 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 m.

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 komplementbyggnaden används som gäststuga. En
anledning till att den placerades som den gjorde var att öka tillgängligheten mellan
komplementbyggnaden och huvudbyggnaden när tomten är tämligen kuperad, stora
nivåskillnader föreligger. Sökanden anger att de har en släkting med ett amputerat ben (har
problem med trappor och nivåskillnader) 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 %.

forts.
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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 vill ha ärendet prövat av miljö- och byggnadsnämnden i sin nuvarande form.

Den 2 maj 2011 har en ny plan- och bygglag trätt i kraft (2010:900). Äldre föreskrifter ska
fortfarande gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.
Med anledning av att byggnaden 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
bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov 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.

Gällande frågan om byggnadsavgift eller sanktionsavgift 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
bygglagen är den lägre.

Förvaltningens förslag till beslut
att nämnden med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § avslår ansökan om
bygglov (avvikelse från detaljplan).
att beslutet kan motiveras med att åtgärden väsentligt strider mot detaljplanens bestämmelser
gällande byggnadshöjd för uthus.
att nämnden förelägger ägarna till fastigheten Lönndal X:X, NN och NN, att senast tre
månader från det att detta beslut vunnit laga kraft, ha undanröjt utförd byggnadsåtgärd.
att nämnden beslutar att en byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) ska tas ut.
________

Forts.
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Yrkanden
Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att en
byggnadsavgift motsvarande 1 x bygglovavgiften ska tas ut.

Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att en
byggnadsavgift motsvarande 4 x bygglovavgiften ska tas ut.

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Göthessons yrkande mot Stensson yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i
enlighet med Stenssons yrkande.

Omrösning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Göthessons yrkande.
Nej-röst för bifall till Stenssons yrkande.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej
Yngve Larsson, ordf. (FP) x
Torbjörn Stensson, v ordf (S) x
Filip Nordqvist (FP) x
Hans Nordlund (M) x
Richard Åkerman (M) x
Christer Hammarqvist (C) x
Jan Ivarson (M) x
Bo Göthesson (S) x
Anneli Strand (S) x
Jerry Jacobsson (S) x
Göran Emanuelsson (S) x
Summa 4 7

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Göthessons yrkande mot 7 nej-röster för Stenssons yrkande beslutar
miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stenssons yrkande.

Forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) (avvikelse från
detaljplan) avslås ansökan om bygglov.
Beslutet motiveras med att åtgärden väsentligt strider mot detaljplanens bestämmelser
gällande byggnadshöjd för uthus.

2 Nämnden förelägger med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen ägarna till
fastigheten Lönndal X:X, NN och NN, XX, att senast tre månader från det att detta
beslut vunnit laga kraft, ha undanröjt utförd byggnadsåtgärd.

3 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) ska tas ut.
Avgiften bestäms till 4 x 1410 kr (4 x bygglovavgiften).
Avgiften 5640 kronor ska betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta
beslut vunnit laga kraft.

4 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla.
________

Beslutet skickas till:
NN, Överklagningshänvisning, rek+mb
NN, Överklagningshänvisning, rek+mb
Länsstyrelsen
Inskrivningsmyndigheten
Akten
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§ 40

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ,
SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, SAMFÄLLIGHETEN SKAFTÖ X:X

Diarienummer: 2010 / 1485
Ankomstdatum: 2010-10-13
Fastighetsadress: ---
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, samfälligheten Skaftö X:X.
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område.
Platsen är inte belägen inom strandskydd, naturvårdsområde eller riksintresseområde.

Föreslagen avstyckning är på cirka 2000 m2.
Motivet till ansökan anges vara att ”Bilda ny fastighet för att tillgodose behovet av eget
boende från uppväxande släktet”.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R18:
”Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och kulturvärden och
stort bebyggelsetryck. Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till
natur- och kulturvärdena och behovet av att bevara områdena för friluftsliv och rekreation.
Delar av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny
bebyggelse skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl.”
Området är listat i kommunens kulturmiljöprogram under namnet Skaftö Ögården:
”Kulturlandskapet på norra Skaftö mellan Gullmarn och Strömmarna är småskaligt och
ålderdomligt med odlingar och strandnära beteshagar omgivna av ädellövskog. Det har fram
till våra dagar hållits välhävdat genom beten. Jordbruksbebyggelsen runt Stora Skaftö Gård
är välbevarad, med byggnader från tidigt 1700-tal till 1800-talets mitt. Väderkvarnen på
berget ovanför gården har restaurerats av hembygdsföreningen. Vid Ögården i norr där
landskapet öppnar sig mot en skyddad havsvik, upptas sluttningarna av välhållna betes- och
odlingsmarker.
Delar av området omfattas av Gullmarns naturreservat. Strandskydd gäller för
strandområdena. Dispens från föreskrifterna i reservatet skall prövas av Länsstyrelsen. För
övriga delar av miljön gäller att enstaka nya bostadshus får uppföras när det finns särskilda
skäl och att stor hänsyn skall tas till natur- och kulturmiljön vid eventuella förändringar i
bebyggelsen.”

Vid miljö- och byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked under hösten 2010 för
tre nya byggnader och tomter i anslutning till det nu aktuella ärendet, yttrade sig Bohusläns
museum med innebörden att även om man anser att landskapet borde lämnas orört kan ny
byggnation accepteras om den utformas med hänsyn till lokal traditionell byggnadstradition.

Forts.
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Forts. § 40

Enligt miljöbalken 4 kap. 4 § får söder om Brofjorden fritidsbebyggelse komma till stånd
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Ansökan avsåg ursprungligen ett
fritidshus.

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 25 november 2010,
vilket resulterade i följande utlåtande:
Det i ansökan angivna fritidhuset ska, i enlighet med miljöbalkens bestämmelser, av
sökanden ändras till att gälla enbostadshus för helårsboende om ärendet ska kunna
handläggas vidare.
Samrådsgruppen anser dock att den valda platsen inte med självklarhet är lämplig för
användning till bostadsändamål för helårsboende. Det faktum att tomten i stort sett enbart
består av berg som sluttar mot norr och nordost med vägar på två sidor ger upphov till frågor
rörande tillgänglighet och avloppslösningar.
Även om ett minireningsverk anläggs på platsen, är det inte givet att detta ger en fullt
tillfreds-ställande lösning på avloppsfrågan i förhållande till omgivande bebyggelse och
vattentäkter.
Samrådsgruppen menar att, om ärendet ändras till att gälla ett enbostadshus och sökanden kan
visa att platsen är lämplig för detta samt att inga hinder framkommer under remissfasen,
miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) bör förklara att den sökta åtgärden kan godtas.

Berörda grannar Skaftö X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra
sig över ansökan.
Yttrande har inkommit från Skaftö X:X i vilket man förklarar att man inte har något att erinra
mot den föreslagna åtgärden, under förutsättning att den inte förhindrar eller försvårar en
framtida byggnation på den egna fastigheten öster om den tänkta nya tomten. Man vill också
få tillfälle att yttra sig över eventuellt utsläpp av renat avloppsvatten, om detta berör X:X.

Miljöenheten har lämnat ett yttrande med följande innebörd:
Sökanden önskar installera WC till en sluten tank som placeras inom den planerade
tomtplatsen (på södra sidan om vägen till Koskär). BDT-avloppsvatten avses ledas till den
befintliga infiltrationsanläggningen för fastigheten Skaftö X:X som ligger inom fastigheten
Skaftö X:X. Infiltrationsbädden planeras i så fall att byggas ut till minst 36 m2. Samtidigt har
man utfäst sig att koppla bort den befintliga vattentoaletten (Aquatron) på fastigheten Skaftö
X:X från infiltrationsbädden till en sluten tank. Man önskar därigenom åstadkomma en
nettominskning av föroreningsbelastningen till närmiljön trots att ett nytt hus byggs.
Miljöenheten kan under dessa förutsättningar tillstyrka förhandsbesked för bygglov ur VA-
synpunkt.

Sökanden har underrättats om inkomna yttranden samt samrådsgruppens utlåtande, och har
som svar på dessa meddelat att huset ska byggas med helårsstandard enligt Boverkets
Byggregler.

forts.
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Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med 8 kap. 34 § plan- och bygglagen
(SFS 1987:10), som svar på ansökan om förhandsbesked gällande ett enbostadshus med
helårsstandard, meddelar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Beslutet kan motiveras med att byggnadsplaceringen kan anses komplettera befintlig
bebyggelse utan att inkräkta på orörda naturområden.

att miljö- och byggnadsnämnden ställer som villkor för att bevilja bygglov i enlighet med
förhandsbeskedet att byggnader ska utformas med hänsyn till lokal byggnadstradition.
________

Yrkande
Richard Åkerman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) förklarar
nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas för ett enbostadshus med helårsstandard
på den avsedda platsen.
Beslutet motiveras med att byggnadsplaceringen kan anses komplettera befintlig
bebyggelse utan att inkräkta på orörda naturområden.

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 ställer som villkor för att bevilja bygglov i enlighet med förhandsbeskedet att
byggnader ska utformas med hänsyn till lokal byggnadstradition.
________

Beslutet skickas till
Sökanden
Berörda grannar Skaftö X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X
Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Akten
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§ 41

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETERNA ULSERÖD X:X
OCH X:X

Diarienummer: 2011 / 1550
Ankomstdatum: 2011-11-10
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheterna Ulseröd X:X och X:X.
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område.
Platsen är inte belägen inom strandskydd, naturvårdsområde eller riksintresseområde.

Föreslagen avstyckning är på cirka 2300 m2.
Den nya fastigheten är avsedd att kopplas in på den befintliga kommunala VA-ledningen i
området.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R1:
”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för
förtätning. Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter,
service, begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller
tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som t.ex.
familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får
genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.”
Platsen är belägen på eller strax utanför gränsen till skyddszonen för en miljöpåverkande
verksamhet (plastbåtstillverkning), men bedöms inte påverkas av denna.

Den föreslagna tomtplatsen är att betrakta som en lucka mellan två befintliga bebyggda
tomter inom en mindre husgrupp. Exploateringen kan inte anses försvåra framtida lämplig
planläggning, och är av så liten omfattning att detaljplan inte kan anses nödvändig.

P.g.a. kraven på handläggningstid i nya plan- och bygglagen, och då det inte fanns
schemalagt något samrådsgruppmöte inom ramarna för denna tid, har ärendet inte diskuterats
i samrådsgruppen. Ärendet bedöms dock vara av enkel art.

Berörda grannar Ulseröd X;X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Hälftenägaren till Ulseröd X:X och X:X har lämnat skriftligt medgivande till åtgärden.

Forts.
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Forts. § 41

Leva i Lysekil AB har på förfrågan angående VA-anläggningen i området förklarat att
ledningarna tekniskt sett kan användas, men att rättighetsfrågorna bör utredas.

Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900), som svar på ansökan om förhandsbesked gällande ett enbostadshus med
helårsstandard, meddelar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Beslutet kan motiveras med att byggnadsplaceringen kan anses komplettera befintlig
bebyggelse utan att försvåra framtida lämplig planläggning.
________

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

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

1 Som förhandsbesked enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
förklarar miljö- och byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas för ett
enbostadshus med helårsstandard på den avsedda platsen.

Beslutet motiveras med att byggnadsplaceringen kan anses komplettera befintlig
bebyggelse utan att försvåra framtida lämplig planläggning.

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

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

Beslutet skickas till
Sökanden
Berörda grannar Ulseröd X;X, X:X, X:X, X:X och X:X samt Ulseröd X:X och X:X,
Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Kungörelse i Post- och Inrikes tidningar



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-01-26 67 (69)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 42

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TRE PARHUS PÅ,
SAMT REGLERING AV TOMTER INOM, FASTIGHETERNA SKAFTÖ-BERG
X:X, X:X OCH X:X

Diarienummer: 2011 / 1580
Ankomstdatum: 2011-11-22
Fastighetsadress: XX
Sökande: NN
Adress: XX

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre parhus på, samt reglering av
tomter inom, fastigheterna Skaftö-Berg X:X, X:X och X:X.
De aktuella fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område.
Platsen är inte belägen inom strandskydd, naturvårdsområde eller riksintresseområde.

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R18:
”Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och kulturvärden och
stort bebyggelsetryck. Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till
natur- och kulturvärdena och behovet av att bevara områdena för friluftsliv och rekreation.
Delar av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny
bebyggelse skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl.”

De redan bildade fastigheterna är belägna utefter en väg, och bedöms därför inte inkräkta på
natur- och kulturvärden eller markområden för friluftsliv.

P.g.a. kraven på handläggningstid i nya plan- och bygglagen, och då det inte fanns
schemalagt något samrådsgruppmöte inom ramarna för denna tid, har ärendet inte diskuterats
i samrådsgruppen. Ärendet bedöms dock kunna handläggas av nämnden utan föregående
samrådsgruppsutlåtande.

Berörda grannar Grönskult X:X och X:X, Röd X:X, samt Skaftö-Berg 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. Inga yttranden har
inkommit.

Miljöenheten har vid möte meddelat att man inte kommer att godkänna minireningsverk eller
annan anläggning med utsläpp i ett vägdike. Krav kommer vid framtida bygglov-
handläggning att ställas på anslutning till kommunal VA-anläggning.

forts.
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Förvaltningens förslag till beslut
att miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900), som svar på ansökan om förhandsbesked gällande ett enbostadshus med
helårsstandard, meddelar att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på den avsedda platsen.
Beslutet kan motiveras med att byggnadsplaceringen kan anses komplettera befintlig
bebyggelse utan att inkräkta på andra intressen.

att miljö- och byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att bebyggelsen ska anslutas
till kommunal VA-anläggning.

att miljö- och byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att bebyggelsen ska
uppföras som helårsbebyggelse i enlighet med Boverketes Byggregler.
________

Yrkande
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 Som förhandsbesked enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
förklarar miljö- och byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas för ett
enbostadshus med helårsstandard på den avsedda platsen.

Beslutet motiveras med att byggnadsplaceringen kan anses komplettera befintlig
bebyggelse utan att inkräkta på andra intressen.

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

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

Forts.
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Forts. § 42

Villkor för förhandsbeskedet

4 Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att bebyggelsen ska anslutas till kommunal
VA-anläggning.

5 Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att bebyggelsen ska uppföras som
helårsbebyggelse i enlighet med Boverketes Byggregler.

________

Beslutet skickas till
Sökanden
Berörda grannar Grönskult X:X och X:X, Röd X:X, samt Skaftö-Berg X:X, X:X, X:X, X:X,
X:X, X:X X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar


