
   
 

 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

1 (51) 

 

  ANSLAGSBEVIS: 

 

Nämnd:  Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2012-03-01 Justeringsdatum:          2012-03-05  

Anslagsdatum:            2012-03-05 Anslagets nedtagande: 2012-03-27  

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

Sammanträdestid: 2012-03-01 kl 09.15 – 15.00 

Ajournering 12.30 – 13.30 

Lokal: Borgmästaren 

Beslutande 

Ledamöter: 

 

Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordf  

Torbjörn Stensson (S), vice ordf 

Hans Nordlund (M) 

Christer Hammarqvist (C) 

Bo Göthesson (S) 

Leif Ahl (K), t.o.m. § 63, kl 11.45 

 

 

Tjänstemän: 

 

Maria Vikingsson, förvaltningschef 

Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 

Josefin Kaldo, enhetschef, plan-,bygg- och mät 

Johan Thylén, bygglovhandl/teknisk handl,  

Per Olsson, miljöchef, t.o.m. § 58 

Jenny Andersson, miljöinspektör, t.o.m. § 62 

Berit Palmén, miljöinspektör, t.o.m. § 58 

 

 

Filip Nordqvist (FP) för  Lars-Åke Olsson (FP) 

Jan Ivarson (M) för Richard Åkerman (M) 

Göran Emanuelsson (S) för Anneli Strand (S) 

Kristoffer Zackariasson (S) för Jerry 

Jacobsson (S) 

 

 

 

Frånvarande 

 

Andreas Nyström (MP) 

Leif Ahl (K) fr.o.m. § 64, kl. 11.45 

 

Paragrafer: 

 

43 – 72  

Sekreterare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Gunvor Crogård 

Ordförande: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

Justerare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Bo Göthesson 
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§ 43  
 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 

 

________ 
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§ 44  

 

INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Förvaltningschef Maria Vikingsson informerar om att under år 2012 kommer förvaltningen 

att arbeta vidare för att utveckla processen kring nämndsekretariatet. En projektgrupp har 

satts samman och består av Lena Bergqvist som är projektledare, Gunvor Crogård, Ulrika 

Lundgren och Johan Thylén.  

Under arbetet kommer processen att fortgå som den gör idag med Gunvor Crogård som 

ansvarig för nämndsekretariatet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 45  

 

SAMMANSTÄLLNING –  

BYGG- OCH MILJÖ-ÄRENDENÄRENDEN OCH REDOVISNING AV 

DELEGERADE BESLUT  BYGGLOVENHETEN OCH MILJÖENHETEN 

 

 

Bygglovenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut samt sammanställning av 

”öppna” ärenden och överklagade beslut: Årssammanställning 2011 och sammanställning 

januari 2012 

 

Beviljade delegationsbeslut, januari 2012: 

 

-  21 beviljade bygglov 

-                2 beslut om kontrollplan     

-                7  beslut om starbesked 

 

Miljöenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut miljöärenden: 

Årssammanställning 2011 och sammanställning januari 2012 

 

Beviljade delegationsbeslut: januari 2012: 

 

-  4  beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 

-              5  beslut rörande renhållning 

-            1  beslut rörande bergvärmepumpar 

-              4 beslut om livsmedel 

-              1 beslut i övriga ärende 

 

Beredning  

Sammanställning 

Delegationslistor 

_________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporten antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 46   

 

KOMPLETTERING AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖENHETEN 

 

Dnr:         11/1460 

 

Ärendebeskrivning 

Tjänstemannadelegation från miljö- och byggnadsnämnden för miljöbalkens 

riskklassificering  för årlig fast tillsynsavgift saknas för närvarande.  

 

Likalydande bestämmelse med tillhörande tjänstemannadelegation finns för 

livsmedelskontrollen. Föreliggande förslag till utökad delegation möjliggör riskklassificering 

för årlig fast tillsynsavgift även för verksamheter inom såväl miljöskydds- som 

hälsoskyddstillsynen. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2012 

 

Förslag till beslut 

att nämnden beslutar att nuvarande ordning för tjänstemannadelegation ska kompletteras med 

”Besluta enligt 19§ kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken om 

inklassning av tillsynsobjekt, vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift”. 

________ 

 

Yrkande     

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT   

 

Nämnden beslutar att nuvarande ordning för tjänstemannadelegation ska kompletteras med 

”Besluta enligt 19§ kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken om 

inklassning av tillsynsobjekt, vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift”. 

 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Miljöenheten  
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§ 47   

 

SAMVERKAN INOM MILJÖOMRÅDET I NORRA BOHUSLÄN 

 

Diarienummer: MBN 12-08-409 

 

Ärendebeskrivning 

I augusti 2008 inleddes en utredning om fördjupat samarbete mellan de kommunala 

miljöenheterna i norra Bohuslän. Utredningens leddes av förvaltningschefen i Sotenäs. 

Delrapporter, slutrapport mm har löpande redovisats för "styrgruppen", d.v.s. kommunalråd 

och kommunchefer i de fem kommunerna. Slutrapporten har tidigare presenterats för berörda 

nämnder. Personalen har varit involverad i olika arbetsgrupper. 

 

Utredningen poängterar nyttan av utvecklat och fördjupat samarbete eftersom det ger 

minskad sårbarhet, högre kompetens, bättre resursutnyttjande och effektivitetsvinster. 

Det nu aktuella förslaget innebär organisatoriskt samgående mellan miljöenheterna i Lysekil 

och Munkedal. Möjlighet finns att senare utvidga samarbetet med ytterligare kommuner. 

Det politiska arbetet föreslås ske i en gemensam nämnd under kommunfullmäktige i Munkedal. 

Kommunerna tillsätter samma antal ledamöter och ersättare (förslagsvis tre) och 

ordförandeskapet  vandrar mellan kommunerna. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadscheferna i Munkedal och Lysekils gemensamma tjänsteskrivelse den 22 

februari 2012. 

Rapporten – Samverkan kring miljö- och hälsoskydd i Norra Bohuslän 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att under förutsättning att Munkedal och Lysekil fattar motsvarande beslut ställa sig positiv 

till ett samgående mellan miljöenheterna i Lysekil och Munkedal från och med 2013-01-01. 

att Munkedal kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. 

att uppdra åt förvaltningen återkomma med förslag till politisk organisation där inriktningen 

är en gemensam nämnd. Förslaget presenteras i maj 2012. 

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till reglemente, 

samverkansöverenskommelse inklusive avtal och principer för kostnader, en gemensam 

budget och reglemente. Förslaget presenteras i maj 2012. 

att förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar. 

att redovisa hur bygglovsverksamheten organiseras, såväl verksamhetsmässigt som politiskt i 

de två kommunerna. Förslaget presenteras i maj 2012. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 47  

 

Yrkanden 

Leif Ahl (K) anser att det är risk att det lokala demokratiska inflytandet kommer att minska 

och att avståndet till andra förvaltningar i vår kommun kommer att öka. Vidare anser han att 

utredningar har visat på stora problem med att samordna verksamheter mellan kommunerna 

samt att det inte kan förväntas bli några ekonomiska besparingar och yrkar avslag till fortsatt 

utredning om samverkan. 

 

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

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ahls yrkande mot Stensson yrkande. 

   

Proposition 

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

enlighet med  Stenssons yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden beslutar  

att under förutsättning att Munkedal och Lysekil fattar motsvarande beslut ställa sig positiv 

till ett samgående mellan miljöenheterna i Lysekil och Munkedal från och med den 1 januari 

2013. 

 

att Munkedal kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. 

 

att uppdra åt förvaltningen återkomma med förslag till politisk organisation där inriktningen 

är en gemensam nämnd. Förslaget presenteras i maj 2012. 

 

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till reglemente, 

samverkansöverenskommelse inklusive avtal och principer för kostnader, en gemensam 

budget och reglemente. Förslaget presenteras i maj 2012. 

 

att förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar. 

 

att redovisa hur bygglovsverksamheten organiseras, såväl verksamhetsmässigt som politiskt i 

de två kommunerna. Förslaget presenteras i maj 2012. 

________ 

 

Reservation 

Mot beslutet lämnar Leif Ahl (K) skriftlig reservation.  

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 

Diariet  
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§ 48    

 

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDENS BOKSLUT FÖR ÅR 2011 

 

Diarienummer: MBN 12-7-042 

 

Föreligger miljö-och byggnadsnämndens bokslut för 2011. 

Det ekonomiska utfallet visar ett överskott på 1.7 mkr. 

 

Beredning    
Årsrapport för 2011 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden godkänner föreliggande redovisning för 2011 och överlämnar den till 

ekonomienheten. 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten  
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§ 49    

 

INTERN KONTROLL 2011, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Dnr: MBN 2011-73-3 

 

Följande områden har granskats vid samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontroll: 

Bygglovs/miljöintäkter  

Planintäkter  

Leverantörsbetalningar  

Lagen om offentlig upphandling samt avtal  

Delegation, anmälan och rapportering  

Avslagsbeslut ska uppfylla kraven i 20 § Förvaltningslagen 

Beslutskvalitet; Hur stor andel av överklagade beslut ändras av högre instans (7 § FL)  

Hur många ärenden är öppna i diariet jämfört med föregående år  

Att medarbetarsamtal hålls för varje person en gång/år 

Laga kraft vunna föreläggande enligt PBL  

 

Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2012 

________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporten antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Diariet 

Bygglovenheten  
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§ 50    

 

INFORMATION OM KOMMUNENS ÅTERRAPPORTERING TILL 

VATTENMYNDIGHETEN FÖR GENOMFÖRANDET AV 

ÅTGÄRDSPROGRAMMET 

 

Diarienummer: 2011/1643 
 

Ärendebeskrivning  

Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet ska senast den 28 

februari varje år rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som genomförts under 

föregående kalenderår. Denna rapportering gjordes första gången år 2011.  

 

Rapporteringen utgör underlag för en uppföljning av genomförda åtgärder för att bedöma 

huruvida fastställda miljökvalitetsnormer kommer att uppnås eller ej. Rapporteringen utgör 

också en grund för vattenmyndigheternas utformning av kommande åtgärdsprogram och för 

Sveriges rapporering av åtgärdsarbetet till EU 2012. 

 

Miljöenheten har återrapporterat till vattenmyndigheten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att informationen antecknas till protokollet samt att nämnden uppdrar åt miljöenheten att för 

kommunstyrelsen göra motsvarande redovisning. 

________ 

 

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 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

Nämnden uppdrar åt miljöenheten att för kommunstyrelsen göra motsvarande redovisning. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 

Kommunstyrelsen  
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§ 51    

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM – AVSLÅR 

ÖVERKLAGANDET AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA BESLUT 

OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV TRE RADHUS, PÅ FAST. KYRKVIK X:X 

 

Diarienummer:  09/0721 

Fastighetsadress:  XX 

Sökande/Klagande:  NN 

Motpart:   NN 

    NN 

    NN 

    NN 

    NN 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

ägare till tre grannfastigheter. 

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

ärendet åter till nämnden för ny handläggning. 

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

dom den 25 januari 2012 avslår överklagandet. 

 

Sökanden har överklagat mark- och miljödomstolens dom till mark- och miljööverdomstolen. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 52   

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – 

ÄNDRAR DEL AV NÄMNDENS BESLUT OM FÖRELÄGGANDE PÅ 

FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X 

 

Diarienummer:  09/0225 

Fastighetsadress:  NN 

Klagande:   NN 

    genom ombud  

    NN 

    NN 

 

Ärendebeskrivning  

Ärendet avser tillsyn rörande olovligt boende i kontorsbyggnad på fastigheten Södra Hamnen 

X:X. Byggnaden är Lysekils f.d. stationshus. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 23 maj 1996. 

 

Enligt gällande detaljplan får fastigheten endast användas för kontor och hantverk. 

Byggnaden yttre volym får inte förändras, och andra ändringar skall följa ursprungs-

utförandet. 

 

Nämnden förelade den 10 december 2009 § 247 ägaren till fastigheten att senast sex månader 

efter att beslutet vunnit laga kraft ha verkställt att boende upphör i de delar av fastigheten där 

bygglov för boende saknas. 

 

Beslutet överklagades av fastighetsägaren till länsstyrelsen som i beslut den 2 februari 2012 

Beslutar att ”med ändring av nämndens beslut av den 12 oktober 2009 i sin helhet förelägger 

länsstyrelsen NN att senast tolv månader efter att detta beslut vunnit laga kraft upphöra att 

använda lägenhet i norra delen av våning 1 tr. i stationshuset på fastigheten Södra Hamnen 

X:X för boende. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

 

2 Nämnden ändrar anteckningen i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i 

Uddevalla. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Inskrivningsmyndigheten 

 

 

 



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-01 13 (51) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 53   

 

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM – LAGLIGHETSPRÖVNING 

ENLIGT KOMMUNALLAGEN – UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT 

 

Diarienummer:  MBN 11-33-003 

Klagande:   Torbjörn Stensson 

Motpart:   Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 mars 2011 § 29 att utse representanter till 

folkhälsopolitiska rådet. 

 

Nämnden utsåg Yngve Larsson (FP) som ledamot och Torbjörn Stensson (S) och Bo 

Göthesson (S) som ersättare, att under innevarande mandatperiod representera miljö- och 

byggnadsnämnden i folkhälsopolitiska rådet. 

 

Beslutet överklagades av Torbjörn Stensson till Förvaltningsrätten i Göteborg med begäran 

om laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Förvaltningsrättens har i dom den 1 februari 2012 upphävt nämndens beslut från den 3 mars 

2011 § 29 i den delen det beslutates att utse Bo Göthesson som ersättare till det folkhälso-

politiska rådet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningsrättens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Diariet 

Folkhälsopolitiska rådet  
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§ 54    

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – PÅSTÅDD JÄVSSITUATION VID 

BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR 

UPPFÖRD MUR PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer:  09/0725 

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 i beslut den 13 februari 2012 upphävt nämndens beslut och länsstyrelsen 

visar ärendet åter till nämnden för ny prövning av ansökan om bygglov. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

 

2 Nämnden återtar anteckningen i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i 

Uddevalla. 

_________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Inskrivningsmyndigheten  
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§ 55  

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN FASTIGHETEN 

HÄGGVALL 3:3 

 

Diarienummer: 2007/653 

Fastighetsadress: XX 

Ägare/klagande: NN 

Adress: XX 

Motpart:  NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2010 att förbjuda NN att efter den 

30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X som inte har genomgått 

av nämnden godkänd rening. Beslutet förenades med ett vite på 60 000 kr.  

 

Nämndens beslut överklagades av fastighetsägaren till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

som i beslut den 8 februari 2012 avslår överklagandet. Tiden då förbudet att släppa ut 

avloppsvatten ska börja gälla bestäms till den 1 december 2012.  

 

Länsstyrelsen motiverar avslaget med att fastighetsägaren inte har kunnat visa att den 

befintliga avloppsanläggningen (enkammarbrunn utan efterföljande rening) inte utgör en 

olägenhet för miljön.  

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

 

Beslutet sänds till Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla för anteckning i fastighetsregistret. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Inskrivningsmyndigheten  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-01 16 (51) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 56   

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN FASTIGHETEN 

HÄGGVALL X:X 

 

Diarienummer: 2007/652 

Fastighetsadress: XX 

Ägare/klagande: NN & NN 

Adress: XX 

Motpart:  NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2010 att förbjuda NN och NN att 

efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X som inte har 

genomgått av nämnden godkänd rening. Beslutet förenades med ett vite på 60 000 kr.  

 

Nämndens beslut överklagades av fastighetsägarna till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

som i beslut den 8 februari 2012 avslår överklagandet. Tiden då förbudet att släppa ut 

avloppsvatten ska börja gälla bestäms till den 1 december 2012.  

 

Länsstyrelsen motiverar avslaget med att fastighetsägarna inte har kunnat visa att den 

befintliga avloppsanläggningen (slamavskiljare utan efterföljande rening) inte utgör en 

olägenhet för miljön. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

 

Beslutet sänds till Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla för anteckning i fastighetsregistret. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Inskrivningsmyndigheten  
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§ 57   

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN FASTIGHETEN 

HÄGGVALL X:X 

 

Diarienummer: 2007/616 

Fastighetsadress: XX 

Ägare/klagande: NN 

Adress: XX 

Motpart:  NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2010 att förbjuda NN att efter den 

30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Häggvall X:X som inte har genomgått 

av nämnden godkänd rening. Beslutet förenades med ett vite på 60 000 kr.  

 

Nämndens beslut överklagades av fastighetsägaren till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

som i beslut den 8 februari 2012 avslår överklagandet. Tiden då förbudet att släppa ut 

avloppsvatten ska börja gälla bestäms till den 1 december 2012.  

 

Länsstyrelsen motiverar avslaget med att fastighetsägaren inte har kunnat visa att den 

befintliga avloppsanläggningen (trekammarbrunn utan efterföljande rening) inte utgör en 

olägenhet för miljön. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

 

Beslutet sänds till Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla för anteckning i fastighetsregistret. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Inskrivningsmyndigheten  
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§ 58   

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN FASTIGHETEN 

HÄLLEKILA X:X 

 

Diarienummer: 2007/628 

Fastighetsadress: XX 

Ägare/klagande: NN och NN 

Adress: XX 

Motpart:  NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2010 att förbjuda NN och NN att 

efter den 30 juni 2012 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Hällekila X:X som inte har 

genomgått av nämnden godkänd rening. Beslutet förenades med ett vite på 60 000 kr.  

 

Nämndens beslut överklagades av fastighetsägarna till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

som i beslut den 8 februari 2012 avslår överklagandet. Tiden då förbudet att släppa ut 

avloppsvatten ska börja gälla bestäms till den 1 december 2012.  

 

Länsstyrelsen motiverar avslaget med att fastighetsägarna inte har kunnat visa att den 

befintliga avloppsanläggningen (trekammarbrunn utan efterföljande rening) inte utgör en 

olägenhet för miljön. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

 

Beslutet sänds till Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla för anteckning i fastighetsregistret. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Inskrivningsmyndigheten  
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§ 59  

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE – 

GÄLLANDE ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV FÖR 

NYBYGGNAD FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN EVENSÅS X:X 

 

         Miljö- och byggnadsnämndens diarienummer:        2010 / 1534 

         Länsstyrelsens diarienummer:                                  403-21699-2010 

         Mark- och miljödomstolens målnummer:                P520-12   R10 

Sökande:                NN  

Klagande:                NN och NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 5 november 2010 bygglov för nybyggnad av 

fritidshus och rivning av befintlig byggnad på fastigheten Evensås X:X. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ägarna till grannfastigheten Evensås X:X och 

länsstyrelsen avslog överklagandet. 

Beslutet har överklagats vidare till mark- och miljödomstolen som med föreläggande begär 

yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 21 februari 2012. 

 

Förslag till beslut 

att nämnden ska anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och 

vidhålla sitt beslut om bygglov samt hemställa att mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

________ 

 

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 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen. 

 

2 Nämnden vidhålla sitt beslut om bygglov och hemställa att mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet. 

________ 

 

Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen 

Akten  
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§ 60   

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE – 

ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM 

BYGGLOV I EFTERHAND PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

MBN diarienummer:             2010/1233 

Länsstyrelsens diarienummer:          403-19252-2010   

Mark- och miljödomstolens mål nr  P 6832-11 R5 

Sökande/Klagande            NN 

 

Ärendebeskrivning  

Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beviljade den 18 oktober 2007 § 255 

bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Slätten X:X i Lysekils tätort. 

Beslutet innehöll en avvikelse från planbestämmelserna avseende byggnadshöjd, vilket 

ansågs vara en mindre avvikelse i enlighet med detaljplanens syfte. 

 

I juni 2010 upptäcktes att byggnationen som utförts på fastigheten Slätten X:X på ett 

avgörande sätt skiljde sig från det bygglov som beviljats. Fastighetsägaren NN tillskrevs med 

uppmaning att inkomma med en förklaring, gavs möjlighet att inkomma med en ansökan om 

bygglov i efterhand för det utförda, samt upplystes om de påföljder som plan- och bygglagen 

stadgar vid olovligt byggande. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 30 september 2010 § 208 ansökan om bygglov i 

efterhand för ändring av det ursprungliga bygglovet gällande tillbyggnad på fastigheten 

Slätten X:X. Beslutet innefattade även beslut om uttagande av byggnadsavgift samt 

föreläggande att ändra byggnationen så att det följer tidigare beviljat bygglov. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagades av fastighetsägaren NN till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vilken i beslut den 22 november 2011 avslog 

överklagandet. 

NN har genom ombud överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, 

Som med föreläggande begärt yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 21 februari 2012. 

 

Förslag till beslut 

att nämnden ska anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och 

vidhålla sitt beslut om avslag samt hemställa att mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 60 

 

 

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. 

 

2 Nämnden vidhålla sitt beslut om avslag och hemställa att mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet. 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen 

Akten  
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§ 61   

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OML YTTRANDE - 

ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM FÖRELÄGGANDE ATT 

ÅTERSTÄLLA OLOVLIGA BYGGNADSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN 

LÖNNDAL X:X  

 

Miljö- och byggnadsnämndens diarienummer: 03 / B138 

Länsstyrelsens diarienummer:   403-101775-2009 

Mark- och miljödomstolens målnummer:  P 6382-11  R1 

 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade den 15 maj 2003 § 120 att avslå ansökan om bygglov för ändrad 

användning av del av sjömagasin till kontor på fastigheten Lönndal X:X. Motiveringen var att 

byggnaden är olämplig för den föreslagna användningen. 

Detta beslut föregicks av ett tidigare avslag den 13 februari 2002 § 37 på en liknande ansökan 

om bygglov för ändrad användning. 

 

Beslutet överklagades av fastighetsägaren NN till Länsstyrelsen . Länsstyrelsen beslutade den 

25 maj 2005 att avslå överklagandet, då man delade nämndens bedömning. 

 

Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten i Göteborg, vilken i dom den 7 november 

2005 avslog överklagandet. 

Prövningstillstånd söktes i Kammarrätten i Göteborg, vilken i beslut den 7 februari 2006 

meddelade att man inte lämnar prövningstillstånd. 

Prövningstillstånd söktes hos Regeringsrätten, vilken i beslut den 8 november 2007 

meddelade att man inte lämnat prövningstillstånd. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut vann därmed laga kraft. 

 

Det enda bygglov som beviljats på fastigheten Lönndal X:X, och som har relevans för det nu 

aktuella ärendet, är från den 22 januari 2001. Detta gäller byte av två fönster i södra gaveln 

mot två portar, samt installation av 4,5 m
2
 wc/dusch och 1,8 löpmeter pentryinredning. 

 

Det kom under år 2009 till miljö- och byggnadsnämndens kännedom att byggnadsåtgärder 

vidtagits i sjömagasinet på fastigheten Lönndal X:X, och vilka kan anses vara i strid med det 

lagakraftvunna avslaget på ansökan om ändrad användning. Fastighetsägaren tillskrevs den 

10 juni 2009 med uppmaning att återställa byggnadsåtgärderna till det skick som tillåtits i 

bygglovet från 2001. 

 

 

 

Forts. 
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Forts. § 61   

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 oktober 2009 § 193 att utfärda ett föreläggande 

om återställande av olovliga byggnadsåtgärder så att de överensstämde med bygglovet från 

2001. De åtgärder som skulle utföras specificerades i beslutet. 

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen, vilken i beslut den 18 oktober 2011 ändrade 

nämndens beslut endast med upphävande av den sista punkten i specificeringen av krävda 

åtgärder, vilken punkt ansågs för vag. I övrigt avslogs överklagandet. 

 

NN har genom ombud överklagat länsstyrelsens beslut till Mark och miljödomstolen vid 

Vänersborgs tingsrätt. 

Miljö- och byggnadsnämnden har nu av mark- och miljödomstolen förelagts att yttra sig över 

överklagandeskriften. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 februari 2012. 

 

Förslag till beslut 

att nämnden ska anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och 

hemställer att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet samt att domstolen återställer 

den del av föreläggandet som länsstyrelsen ändrade. 

_________ 

 

Yrkande     

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen. 

 

2 Nämnden hemställer att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och att 

domstolen återställer den del av föreläggandet som länsstyrelsen ändrade. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen 

Akten  
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§ 62    

 

LÄNSSTYRELSENS BEGÄRAN OM YTTRANDE ÖVER ÖVERKLAGAN AV 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS 

FÖR MUSSELODLING INOM FASTIGHETEN LYSE X:X 

 

Diarienummer: 11/524 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: NN 

Klaganden:  NN 

LST Dnr: 505-29812-2011 och 505-29815-2011 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade genom beslut den 29 september 2011 § 177  

strandskyddsdispens för musselodling vid Makrilleskär (Lyse X:X) men avslog ansökan 

avseende Högholmen (Lyse X:X). Beslutet skickades till Länsstyrelsen som den 25 oktober 

2011 beslöt att inte ta upp ärendet för överprövning. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götaland av NN respektive NN som bl.a. anför 

följande: 

 Särskilda skäl saknas. 

 Musselodlingen behöver inte ligga inom strandskyddat område utan kan placeras 

inom andra vattenområden och ansökan kan inte anses gälla en utökning av befintlig 

verksamhet. 

 Saltö fjord är riksintresse för friluftsliv. Utredning om effekterna för hur växt- och 

djurlivet och den fria rörligheten påverkas saknas. 

 Befintlig odling är vanskött och ligger för nära odlingen vid Dyskär. 

 

Länsstyrelsen begär nu yttrande av miljö- och byggnadsnämnden på NNs och NNs 

överklagan. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

musselodling vid Makrilleskär inom fastigheten Lyse X:X och anser att länsstyrelsen ska 

avslå överklagandet. Miljö- och byggnadsnämnden har i sitt beslut redovisat särskilda skäl för 

dispens och för den aktuella lokaliseringen av musselodling.  

att befintlig odling har skötts dåligt är inget skäl att neka en annan verksamhetsutövare 

dispens om särskilda skäl föreligger.  

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 62 

 

 

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 vidhåller sitt beslut om att lämna strandskyddsdispens för musselodling vid 

Makrilleskär inom fastigheten Lyse X:X och anser att länsstyrelsen ska avslå överklagandet.  

Miljö- och byggnadsnämnden har i sitt beslut redovisat särskilda skäl för dispens och för den 

aktuella lokaliseringen av musselodling.  

Att befintlig odling har skötts dåligt är inget skäl att neka en annan verksamhetsutövare 

dispens om särskilda skäl föreligger.  

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Akten  
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§ 63  

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –  

DETALJPLAN FÖR TORVEMYR ETAPP 2, FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 

M FL.  

 

MBN diarienummer: 12/0061  

LKS diarienummer: 06/079/214 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett blandat bostadsområde med möjlighet till uppemot 

50 bostäder beroende på hur området exploateras fördelat på villor, radhus och 

flerbostadshus. 

 

Beredning 

Miljöenhetens tjänsteskrivelse den 20 februari 2012. 

________ 

 

Yrkande     

Torbjörn Stensson (S) 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 sin egen och överlämnar den som 

remissvar till kommunstyrelsen. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen (Planenheten) 

Diariet 
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§ 64   

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD PÅ FASTIGHETEN 

GRÖNSKULT X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1621 

Ankomstdatum: 2011-12-05 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett förråd med en byggnadsarea på 20,2 

m
2
  som är placerad 1,5 m från tomtgräns mot en obebyggd fastighet, Grönskult X:X. 

 

Fastigheten ligger idag utanför detaljplanelagt område, men en ny detaljplan för området 

Östra Stockevik, där fastigheten är belägen är antagen den 27 oktober 2011. Detaljplanen är 

dock överklagad och har ännu ej vunnit laga kraft. 

Planenheten har meddelat att de inte har något att erinra mot åtgärden trots den pågående 

detaljplanen. 

 

Berörd granne, Grönskult X:X (NN), har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrande 

har inkommit där man motsätter sig byggnadsåtgärden med motiveringen att avståndet till 

tomtgräns kan störa en tänkt nyexploatering på tilltänkta tomter inom den egna fastigheten. 

De anser att åtgärden bör avvakta den förestående exploateringen. 

 

Sökanden har underrättats om granneyttrandets innehåll och har kommenterat detta. 

Sökanden anger bl.a. att det idag inte finns någon bebyggd fastighet som berörs av åtgärden 

samt att om detaljplanen vinner laga kraft och exploatering av grannfastigheten initieras så 

följer den föreslagna byggnadsåtgärden den överklagade detaljplanens bestämmelser 

avseende komplementbyggnader. Sökanden har begärt prövning av ärendet i miljö- och 

byggnadsnämnden i sin nuvarande utformning. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att bygglov beviljas med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 31a §, 

nybyggnad av komplementbyggnad utanför detaljplan. Beslutet kan motiveras med att 

byggnadsåtgärden inte kan anses utgöra en så kvalificerad olägenhet för omgivningen att 

bygglov skall nekas. 

att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av plan- och bygglagen 10 kap.  

23 §.  

att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 

att kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

Forts. 

 

 

 



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-01 28 (51) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 
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Yrkande     

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beviljas bygglov.  

Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden inte kan anses utgöra en så kvalificerad 

olägenhet för omgivningen att bygglov skall nekas. 

 

2 Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av plan- och bygglagen  

10 kap. 23 § plan- och bygglagen.  

Med startbeskedet bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

 

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

________ 

 

Upplysning 

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

bygglagen. 

Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för slutbesked: Intyg från 

byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

beviljat bygglov 

 

Beslutet giltighetstid 

Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dagen beslutet vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Berörd granne Grönskult X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

Kungörelse i Post- och Inrikes tidningar 

Akten  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-01 29 (51) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 65   

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ 

FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2011/1631 

Ankomstdatum: 2011-12-08 

Sökande: NN 

         Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 21 augusti 

1986. 

 

Byggnadsåtgärden strider mot gällande detaljplan då taklutningen i förslaget är angivet till att 

vara 18 grader vilket minimalt får vara 27 grader. Vidare får tillbyggnaden en placering 2.3 

meter från tomtgränsen vilket minimalt får var 4.5 meter. 

 

Berörda grannar på fastigheterna Lönndal X:X, X:X, X:X och X:X har lämnats tillfälle att 

inkomma med yttrande. Inga yttranden har inkommit från ovanstående grannar.  

 

Från ägarna till Lönndal X:X (NN & NN) har yttrande inkommit där synpunkter framförs på 

tillbyggnadens höjd och val av taktäckningsmaterial.  NN har till skrivelsen bifogat ett förslag 

redovisande en annan takutformning för tillbyggnaden där taket blir valmat och får en 

täckning av plåt. NNs förslag förändrar inte storleken på avvikelsen i förhållande till planen. 

 

Byggnationen bedöms vara en liten avvikelse från gällande detaljplan. 

Byggnationen på ovanstående fastighet bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för ägarna 

till Lönndal X:X. 

Sökande är vidtalad grannens synpunkter och har i yttrande bemött dessa synpunkter samt har 

begärt att få ärendet prövat.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan-och bygglagen, PBL, liten avvikelse från 

detaljplan. 

att det för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag: NN, XX 

att tekniskt samråd krävs i detta ärende innan startbesked kan meddelas. Kallelse till 

sammanträde för tekniskt samråd kommer separat. 

_______ 

 

Forts. 

 

 

 

Forts. § 65 
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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. 31 b § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beviljas bygglov med 

liten avvikelse från detaljplanen. 

 

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. 

Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd kommer att skickas separat. 

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

och bygglagen. 

 

Beslutet giltighetstid 

Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dagen beslutet vunnit laga kraft. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Lönndal X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

Hörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X och X:X, Underrättelse om beslutet 

Kungörelse i Post- och Inrikes tidningar 

Akten 
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN 

SNICKERIFABRIK TILL KONTORS- OCH UTBILDNINGSLOKALER, SAMT 

TILL- OCH OMBYGGNAD AV BYGGNADEN, PÅ FAST. DEL AV  LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1656 

Ankomstdatum: 2011-12-20 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning från snickerifabrik till kontors- 

och utbildningslokaler, samt till- och ombyggnad av byggnaden, på fastigheten Lönndal X:X. 

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

 

Byggnaden är belägen på kommunal arrendemark. 

Tillbyggnaden på 12,2 m
2
 sker enligt arrendekartan inom befintligt arrende. 

 

Detaljplanen betecknar platsen med Thj, vilket innebär: 

”Med Thj betecknat område får användas endast för hamntrafik och därmed samhörigt 

ändamål och, där så prövas lämpligt, småindustri och andra verksamheter, dock inte 

handel.” 

Det ändamål för vilket bygglov söks ska alltså, om så prövas lämpligt med de förutsättningar 

som gäller, anses vara planenligt. 

Detaljplanen saknar bestämmelser om yta, höjd, takvinkel, avstånd etc. 

Tillbyggnaden sker på en yta som enligt detaljplanen får bebyggas. 

 

Parkering för besökare till byggnaden ska enligt sökanden ske på fastigheten Lönndal X:X, 

som ägs av denne. 

 

Berörda grannar Lönndal 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 Lönndal X:X i vilket frågas efter parkeringsplatser, ifrågasätts 

behovet av utbildningslokaler i Grundsund, ställer frågan om det kan bli en festlokal i 

byggnaden, samt frågar om tillåtet ändamål följer byggnaden vid ägarbyte. Svar på frågorna 

har lämnats av bygglovenheten. 

Yttrande har inkommit från Lönndal X:X i vilket framhålls att man inte anser att den sökta 

användningen är planenlig, och att en ändring av detaljplanen är en förutsättning för att 

bevilja bygglov. Det talas också om den unika miljön i Grundsunds hamn och den eventuella 

prejudicerande verkan en ändrad användning kan få på andra liknade byggnader. Vidare 

frågas efter parkeringsplatser, samt redovisning av hiss i byggnaden. 

Yttrande har inkommit från Lönndal X:X i vilket den föreslagna ändringen tillstyrks, med 

förbehållet att café-, restaurang- eller barverksamhet inte bedrivs. Dessutom framställs 

önskemål om att verksamheten ska bedrivas så att inte störningar av nattron förekommer. 

 

forts. 
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Yttrande har inkommit från Lönndal X:X i vilket sägs att parkeringsplatser är obefintliga 

samt att arrendegränser tidigare inte respekterats. Frågor ställs också kring ärendets 

prejudicerande verkan, behovet av denna anläggning, samt vad som kan bli användningen om 

den tänkta verksamheten inte bär sig. 

Yttrande har inkommit från arrendehavaren till sjöbodsarrende XX och XX norr om den i 

ärendet aktuella arrendeplatsen. I detta framhålls att man anser det vara positivt att byggnaden 

renoveras. Man menar att tillbyggnaden kommer att ligga på nu obebyggd mark och att den 

hamnar över arrendegränsen, samt att byggnadens karaktär blir mer bostadslik. Yttrandet 

säger vidare att man anser att ansökan ska avslås och frågan om ändrad användning prövas i 

ett detaljplanearbete. 

 

Tillbyggnaden är i sig planenlig, och utförs inom arrendets gräns samt på mark som får 

bebyggas. 

Utformningen är anpassad till byggnadstraditionen och till den verksamhet byggnaden är 

tänkt att innehålla. 

Ansökan om bygglov för den ändrade användning ligger inom ramen för vad miljö- och   

Med tanke på att alla de båda våningsplanen i princip är likadant utförda, samt med hänsyn 

till de undantag från utformnings- och egenskapskraven som framställs i 8 kap. 6-7 §§ plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900), kan det i det aktuella ärendet anses uppenbart oskäligt att 

kräva hissinstallation i byggnaden. 

 

Ett beslut om bygglov innebär inget ställningstagande i frågan om tillbyggnaden eller den 

ändrade användningen är tillåten enligt arrendeavtalets bestämmelser. 

Byggherren ansvarar själv för att ta de nödvändiga kontakterna och söka beslut i denna fråga. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö-och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). 

Beslutet kan motiveras med att byggnadsåtgärden är planenlig samt att den tänkta 

verksamheten kan vara lämplig för byggnaden specifikt och området som sådant. 

att miljö-och byggnadsnämnden beslutar att det kan anses vara uppenbart oskäligt med 

hänsyn till byggnadens förutsättningar och de allmänna varsamhetskraven att 

tillgänglighetsanpassa den övre våningen i byggnaden. 

________ 

 

Yrkanden     

Bo Göthesson (S) yrkar att ansökan ska återremitteras för att i likhet med vad 

kommunstyrelsen beslutat, pröva ärendet i ett vidare perspektiv och mot gällande detaljplan. 

 

Torbjörn Stensson (S) och Filip Nordqvist (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut i sin helhet. 

 

Forts. 
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Tilläggsyrkande  

I det fall Göthessons yrkande om återremiss förlorar propositionen framlade Bo Göthesson 

(S) två tilläggsyrkanden. 

 

Tilläggsyrkande 1 

Bo Göthesson (S) yrkar att en tillgänglighetsprövning av byggnaden enligt plan- och 

bygglagen 8 kap. §§ 1,2, och 3 skall genomföras innan bygglov beviljas. 

 

Tilläggsyrkande 2 

Göthesson (S) yrkar att parkeringsbehovet till följd av ändrat användningssätt måste beaktas 

på ett bättre sätt. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag.  

Han finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs. 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras. 

 

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  

Jan Ivarson (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Bo Göthesson (S)  x 

Göran Emanuelsson (S)  x 

Kristoffer Zakariasson (S)  x 

Summa   6 3 

    
 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för Stensson och Nordqvists yrkande att avgöra ärendet idag mot 3 nej-röster 

för Göthessons yrkande om återremiss, beslutar miljö- och byggnadsnämnden att avgöra 

ärendet idag. 

 

 

Forts. 
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Proposition på tilläggsyrkande 1 

Ordföranden ställer proposition på Göthessons (S) framställda tilläggsyrkande 1, att 

tillgänglighetsprövning av byggnaden ska göras innan bygglov beviljas. Han finner att 

nämnden avslår Göthessons tilläggsyrkande 1. 

 

Omröstning begärs. 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Göthessons tilläggsyrkande 1 

Nej-röst för avslag på Göthessons tilläggsyrkande 1. 

 

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 

Jan Ivarson (M)  x 

Christer Hammarqvist (C)  x 

Bo Göthesson (S) x  

Göran Emanuelsson (S) x  

Kristoffer Zakariasson (S) x  

Summa   3 6 

 

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster för Göthessons tilläggsyrkande 1 mot 6 nej-röster för avslag på Göthessons 

tilläggsyrkande 1, beslutar nämnden att avslå Göthessons tilläggsyrkande 1. 

 

 

Proposition på tilläggsyrkande 2 

Ordföranden ställer proposition på Göthessons (S) framställda tilläggsyrkande 2, att 

parkeringsbehovet till följd av det ändrade användningssättet måste utredas innan bygglov 

beviljas. Han finner att nämnden avslår Göthessons tilläggsyrkande 2. 

 

Omröstning begärs. 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Göthessons tilläggsyrkande 2 

Nej-röst för avslag på Göthessons tilläggsyrkande 2. 

 

 

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 

Jan Ivarson (M)  x 

Christer Hammarqvist (C)  x 

Bo Göthesson (S) x  

Göran Emanuelsson (S) x  

Kristoffer Zakariasson (S) x  

Summa   3 6 

 

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster för Göthessons tilläggsyrkande 2 mot 6 nej-röster för avslag på Göthessons 

tilläggsyrkande 2, beslutar nämnden att avslå Göthessons tilläggsyrkande 2 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Stensson (S) och Filip Nordqvist (FP) yrkar om 

bifall till förvaltningens förslag till beslut i sin helhet. Han finner att nämnden beslutar i 

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden är planenlig samt att den tänkta 

verksamheten kan vara lämplig för byggnaden specifikt och området som sådant. 

 

2 Nämnden beslutar att det kan anses vara uppenbart oskäligt med hänsyn till 

byggnadens förutsättningar och de allmänna varsamhetskraven att 

tillgänglighetsanpassa den övre våningen i byggnaden. 

________ 

 

Reservation 

Mot beslutet lämnar Bo Göthesson (S) skriftlig reservation  

 

 

 

Forts. 
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Upplysningar 

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

startbesked. 

 Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats, tillkommer avgift motsvarande 1 

prisbasbelopp. 

 Kontrollansvarig och Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet 

kommer bl.a. kontrollplanen att diskuteras. 

 

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

och bygglagen. 

 

 

Beslutet giltighetstid 

Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dagen beslutet vunnit laga kraft. 

 

 

 

Beslutet skickas till:                 

Sökanden NN 

Hörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X och X:X samt 

Arrendehavare till XX och XX, Överklagningshänvisning, rek+mb 

Lönndal X:X, X:X - Underrättelse om beslutet 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV INDUSTRILOKAL 

PÅ FASTIGHETEN SIVIK X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 0785 

Ankomstdatum: 2011-05-25 

Fastighetsadress: --- 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av industrilokal på fastigheten 

Sivik X:X. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

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

 

Fastigheten är på 8.000 m
2
. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är fastigheten betecknad med R7: 

”Område för verksamheter och industri. Områden avsedda för industri och andra 

verksamheter i anslutning till eller utanför tätort. Detaljplan krävs i allmänhet.” 

 

Ärendet diskuterades av miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 8 september 2011, 

vilket resulterade i följande yttrande: 

Samrådsgruppen menar att fastighetens lokalisering och ringa storlek gör att krav på 

detaljplaneläggning orimligt. Återvinningsstationen intill den aktuella fastigheten lär 

sannolikt bli kvar på platsen även efter att den närmare staden placerade deponin läggs ner. 

Eventuellt kan krävas villkor för att fastigheten inte används för omgivningsstörande 

verksamhet, med t.ex. krav på att det inte får bullra och/eller störa med lukt till närliggande 

campingplats. 

Grannehörande och övriga remisser ska utföras. 

Samrådsgruppen anser att, om inga oförutsedda faktorer framkommer under 

remissförfarandet, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ bör förklara att den föreslagna åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Fastigheten ska enligt sökanden anslutas till kommunalt VA-system. 

 

 

Forts. 
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Berörda grannar Sivik X:X, Träleberg X:X, NN, NN samt NN har givits tillfälle att yttra sig 

över ansökan. Inga synpunkter har inkommit. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

(SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ förklarar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen 

________ 

 

Yrkande     

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

förklarar nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

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 Sivik X:X, Träleberg X:X, NN, NN samt NN, Underrättelse om beslutet. 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 68   

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN TRÄLEBERG X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1039 

Ankomstdatum: 2011-08-12 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Träleberg X:X. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

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

 

Föreslagen avstyckning är på cirka 1.800 m
2
, vilket gör att den återstående delen av Träleberg 

X:X blir cirka 1.400 m
2
. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R13: 

”Område särskilt värdefullt för rekreation. Område som är av värde för närrekreation i 

anslutning till kommunens tätorter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i 

detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna (inom strandskydd). Delar av områdena 

kan vara av riksintresse för rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till 

områdenas funktion som friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I 

områden med strandskydd krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid förändringar.” 

 

Fastigheten Träleberg X:X klövs år 2010 i två fastigheter då den redan var delad av en väg. 

Det är nu den västra delen av dessa som är aktuell för klyvning i två delar, med nybyggnation 

på den södra av dessa. 

Hela fastigheten kan anses vara tomtmark, och är av försumbart värde för friluftslivet. 

 

Ärendet diskuterades av miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 8 september 2011, 

vilket resulterade i följande yttrande: 

Samrådsgruppen anser att platsen är väl lämpad för komplettering med bostadsbebyggelse, 

och att den inte kan anses inkräkta på något friluftsintresse. Hela fastigheten Träleberg 1:98 

kan anses vara en redan ianspråktagen tomt. 

Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ bör förklara att den föreslagna åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

 

forts. 
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forts. § 68   

 

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

avloppsanläggning inom fastigheten. Närmaste grannar har kommunalt vatten. Hänsyn måste 

dock tas till eventuella närliggande vattenbrunnar (hälsoskydd). 

För en anläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas möjlighet att avleda renat 

avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över annans fastighet). För WC 

med annan lösning än sluten tank får sökanden i samråd med miljöenheten utreda vilka 

möjligheter som finns. En ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på normal skyddsnivå 

för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp. 

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

nämnden innan bygglovansökan prövas. 

 

Söder om, och i stort sett gränsande till den aktuella fastigheten, ligger fornlämning Lyse 552 

en förhistorisk boplats med okänd utsträckning. Remiss har av den anledningen skickat till 

Bohusläns museum. 

Museet har i yttrande bedömt att delar av den föreslagna nya fastigheten ligger inom det 

lagskyddade fornlämningsområdet, men att den nya fastighetsgränsen inte kommer i konflikt 

med fornlämningen. Vid byggnation ska byggnader förläggas till den norra eller 

nordvästligaste delen av den nya tomten. Länsstyrelsens tillstånd kan komma att krävas. 

 

Berörda grannar Sivik X:X, X:X och X:X samt Träleberg X:X, X:X, X:X och X:X har givits 

tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Medgivande har lämnats av Sivik X:X. 

Yttrande har inkommit från Träleberg X:X i vilket sägs att ansökan inte går att bedöma p.g.a. 

att uppgift om VA-lösning, typ, storlek och placering av bostadshus samt väganslutning 

saknas. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

(SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ förklarar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen 

________ 

 

Yrkande     

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

 

Forts. 
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Forts. § 68 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

förklarar nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

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 Träleberg X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Övriga hörda Sivik X:X, X:X och X:X samt Träleberg X:X, X:X och X:X, Underrättelse om 

beslutet. 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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§ 69    

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 

ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN, 

FASTIGHETEN FLAT X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1215 

Ankomstdatum: 2011-09-09 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomter från, fastigheten Flat X:X. 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område, och berörs inte av strandskydds- 

eller naturvårdsområdesbestämmelser. 

Platsen ligger på gränsen till ett område som är klassat som riksintresse för friluftslivet enligt 

miljöbalken 3 kap. 6 §. 

 

Föreslagna avstyckningar är på cirka 3.000 – 4.000 m
2
, vilket kan komma att justeras i 

samråd med Lantmäterimyndigheten. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R19: 

”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk 

och hällmarker. Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och 

mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.” 

 

Ärendet diskuterades av miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 13 oktober 2011, 

vilket resulterade i följande yttrande: 

De föreslagna tomtlägena är placerade med jordbruksmark och spridd bebyggelse runt 

omkring, samt ett planlagt fritidshusområde i söder. Inget intrång på helt orörda områden blir 

därmed följden av ett eventuellt byggande på platsen. 

Samrådsgruppen konstaterar att den aktuella platsen inte utgör ett naturligt strövområde, och 

att den föreslagna byggnationen därmed inte utgör ett intrång i riksintresset. 

Gullmarns klassificering som Natura2000-område gör att inga utsläpp till den kan accepteras, 

och slutinfiltration därför bör ske i omedelbar anslutning till de föreslagna tomterna. 

Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ bör förklara att den föreslagna åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

En ny väg ska dras från sydost över åkern upp mot de nya tomterna och ansluta till dessa från 

norr. Vägsamfälligheten råder över vägen och har hörts i ärendet. 

 

forts. 
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forts. § 69   

 

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det finns förutsättningar för att inrätta en 

avloppsanläggning inom planerade tomter. En gemensam lösning av avloppet bör 

eftersträvas. Hänsyn måste tas till närliggande befintliga eller planerade vattenbrunnar 

(hälsoskydd). För att minimera direktutsläpp (via dike) till Gullmarsfjorden bör behandlat 

avloppsvatten slutinfiltreras istället för att avledas. 

Om avloppsvatten måste avledas krävs det möjlighet att leda det till lämpligt dike eller 

motsvarande (eventuellt över annans fastighet). För WC med annan lösning än sluten tank får 

sökanden i samråd med miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. En ny 

avloppsanläggning ska minst klara kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd enligt 

Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp. 

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

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

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

yttrande angående Natura 2000 innan beslut fattas. 

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

nämnden innan bygglovansökan prövas. 

 

Berörda grannar Brandseröd X:X, X:X och X:X, Flat X:X, X:X, X:X och X:X, samt 

vägsamfälligheten har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivande har inkommit 

från Brandseröd X:X, yttrande har inkommit från Flat X:X. Från övriga hörda har inga 

synpunkter inkommit. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

(SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ förklarar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen 

________ 

 

Yrkande     

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

förklarar nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

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. § 69 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Berörd granne Flat X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Hörda grannar Brandseröd X:X, X:X och X:X, Flat X:X, X:X och X:X, samt 

vägsamfälligheten , Underrättelse om beslutet. 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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§ 70   

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN TORÖD X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1382 

Ankomstdatum: 2011-10-03 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Toröd X:X. 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område, och berörs inte av strandskydds- 

eller naturvårdsområdesbestämmelser. 

Området har ingen klassning som riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

 

Föreslagen avstyckning är på cirka 2.000 m
2
. 

Motivet till ansökan anges vara att sökanden är född och uppväxt på stamfastigheten. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R19: 

”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk 

och hällmarker. Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och 

mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.” 

 

Ärendet diskuterades av miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 13 oktober 2011, 

vilket resulterade i följande yttrande: 

Den föreslagna tomten är placerad inom en mindre grupp av spridd bebyggelse i 

jordbrukslandskap. Inget intrång på helt orörda områden blir därmed följden av ett eventuellt 

byggande på platsen. 

Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ bör förklara att den föreslagna åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

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

avloppsanläggning inom planerad tomt. 

För en anläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas möjlighet att avleda renat 

avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över annans fastighet). Hänsyn 

måste tas till eventuella befintliga närliggande samt planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). 

För WC med annan lösning än sluten tank får sökanden i samråd med miljöenheten utreda 

vilka möjligheter som finns. En ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på normal 

skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp. 

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

byggnadsnämnden innan bygglovansökan prövas. 

 

forts. 
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Berörda grannar Korseberg X:X, Toröd X:X och X:X, samt vägsamfälligheten har givits 

tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har inkommit. 

Korseberg X:X har inkommit med yttrande och påtalat det korta avstånd som blir mellan det 

planerade bostadshuset och den djurhållning som bedrivs vid stall/ladugården på Korseberg 

X:X. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

(SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ förklarar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen 

________ 

 

Yrkande     

Torbjörn Stensson (S) och Jan Ivarson (M) yrkar att ärendet skall återremitteras till 

förvaltningen för kontakt med sökanden avseende berörd grannes synpunkter. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. Han 

finner att ärendet skall återremitteras. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Ärendet återremitteras till förvaltningen för kontakt med sökanden avseende berörd grannes 

synpunkter. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
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§ 71   

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 

ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN, 

FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1394 

Ankomstdatum: 2011-10-06 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomter från, fastigheten Dalskogen X:X. 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område, och berörs inte av strandskydds- 

eller naturvårdsområdesbestämmelser. 

Området har ingen klassning som riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

 

Föreslagna avstyckningar är på cirka 700 m
2
. 

Motivet till ansökan anges vara att generationsväxling på fastigheten. 

 

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.” 

 

Ärendet diskuterades av miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 17 november 

2011, vilket resulterade i följande yttrande: 

Samrådsgruppen besökte platsen. 

Två nya tomter inom befintlig bebyggelsegrupp bedöms inte negativt påverka en framtida 

ändamålsenlig planläggning av området. Krav på detaljplan bör därför inte framföras. 

Samrådsgruppen diskuterade alternativa placeringar, men kunde vid besöket på platsen 

konstatera att de av sökanden markerade tomtlägena var väl valda. Det är dock viktigt att 

minimera ingreppen i hällmarkerna vid väg- och ledningsdragningar samt vid byggnation. 

Vid planering och anläggande av avloppsanläggningar ska noteras Gullmarns klassificering 

som Natura2000-område. 

Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ bör förklara att den föreslagna åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

forts. 
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I det planprogram som nyligen tagits fram för Gullmarsbaden och Dalskogenområdet antas 

fastigheten Dalskogen X:X även fortsättningsvis användas för bostadsändamål. Inga hinder 

föreligger genom detta planprogram för de föreslagna byggnationerna. 

 

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det finns förutsättningar för att inrätta 

avloppsanläggning inom eller i anslutning till planerade tomter. Enligt sökanden är det tomt 

ett som är aktuell att bebygga, möjligen även tomt två längre fram. För tomt ett planeras slutet 

system för WC och lämplig lösning för BDT och på sikt anslutning till kommunalt VA (beror 

på detaljplanearbete i området). 

Hänsyn måste tas till närliggande befintliga eller planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). För 

att minimera direktutsläpp (via dike) till Gullmarsfjorden bör behandlat avloppsvatten 

slutinfiltreras istället för att avledas. Om avloppsvatten måste avledas krävs det möjlighet att 

leda det till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över annans fastighet). En ny 

avloppsanläggning ska minst klara kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd samt hälsoskydd 

(badplats) enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp vilket föreslagen lösning 

för tomt ett gör. Vid eventuell byggnation av tomt två får sökanden visa att även den 

planerade anläggningen klarar kraven enligt ovan. 

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

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

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

yttrande angående Natura 2000 innan beslut fattas. 

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

nämnden innan bygglovansökan prövas. 

 

Berörda grannar Dalskogen X:X/X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X samt Slätten X:X 

har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Yttrande har inkommit från Dalskogen X:X/X:X med innebörden att man inte vill tillstyrka 

positivt förhandsbesked med motiveringen att detaljplanekrav framfördes vid en ansökan om 

förhandsbesked för tre enbostadshus på Dalskogen X:X år 2007, att man inte vill ha utsläpp 

av avloppsvatten över den egna fastigheten Dalskogen X:X, samt att man vill ha positivt 

förhandsbesked för egen del för medverka i en diskussion kring ärendet. 

Det nu föreliggande planprogrammet för området hade inte kommit så långt vid tiden för 

handläggning av ärendet rörande förhandsbesked på fastigheten Dalskogen X:X, och det 

ärendet avskrevs i januari 2008. 

Yttrande har inkommit från Dalskogen X:X som påtalar vikten av att den fria sikten mot 

Dalsviksbuken får behållas samt anser att de blivande tomtareorna är i underkant med tanke 

på ev. ytterligare förtätningar framöver i närområdet. 

Grannemedgivande har inkommit från Dalskogen X:X. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

(SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ förklarar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen 

________ 

Forts. 
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Forts. § 71 

 

Yrkande     

Jan Ivarson (M) yrkar avslag på ansökan med hänvisning till detaljplanekrav. 

 

Torbjörn Stensson (S), Yngve Larsson (FP) och Christer Hammarqvist (C) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ivarsons yrkande mot Stenssons m.fl yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stensson, Larsson och Hammarqvists yrkande. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

förklarar nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

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 Dalskogen X:X/X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

Övriga hörda grannar Dalskogen  X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och Slätten X:X, Underrättelse 

om beslutet. 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 

Akten 
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§ 72   

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN TORÖD X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1401 

Ankomstdatum: 2011-10-07 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Toröd X:X. 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område, och berörs inte av strandskydds- 

eller naturvårdsområdesbestämmelser. 

Området har ingen klassning som riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

 

Föreslagen avstyckning är på cirka 4.500 m
2
. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R19: 

”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk 

och hällmarker. Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och 

mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.” 

 

Den föreslagna avstyckningen är till stor del är placerad på en registrerad fornlämning, Lyse 

503:1, och en remiss har skickats till Bohusläns museum. Fornlämningen utgörs av en s.k. 

bytomt/gårdstomt vilket innebär att den inte räknas som en fast fornlämning. 

Bohusläns museum har meddelat att man inte har något att erinra mot ansökan. 

 

Ärendet diskuterades av miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 17 november 

2011, vilket resulterade i följande yttrande: 

Den föreslagna tomten är placerad inom en mindre grupp av spridd bebyggelse i 

jordbrukslandskap. Inget intrång på helt orörda områden blir därmed följden av ett eventuellt 

byggande på platsen. 

Samrådsgruppen är positiv till den föreslagna byggnationen, men anser att tillstyrkande från 

Bohusläns museum är en förutsättning för exploatering. 

Samrådsgruppen anser att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ bör förklara att den föreslagna åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

 

forts. 
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forts. § 72  

 

Miljöenheten kan konstatera att det finns förutsättningar att göra en avloppsanläggning inom 

planerad tomt. För en anläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas möjlighet att 

avleda renat avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över annans 

fastighet). Hänsyn måste tas till eventuella befintliga närliggande samt planerade 

vattenbrunnar (hälsoskydd). 

För WC med annan lösning än sluten tank får sökanden i samråd med miljöenheten utreda 

vilka möjligheter som finns. Enligt sökanden planeras för att ha någon form av torrtoalett 

samt avlopp för bad-disk-tvättvatten. En ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på 

normal skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp 

vilket föreslagen lösning gör. 

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

nämnden innan bygglovansökan prövas. 

 

Berörda grannar Korseberg X:X, Toröd X:X och X:X, samt vägsamfälligheten har givits 

tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har inkommit. 

Korseberg X:X har inkommit med yttrande och påtalat det korta avstånd som blir mellan det 

planerade bostadshuset och den djurhållning som bedrivs vid stall/ladugården på Korseberg 

X:X. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

(SFS 2010:900) 9 kap. 17-18 §§ förklarar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen 

________ 

 

Yrkande     

Torbjörn Stensson (S) yrkar att ärendet skall återremitteras till förvaltningen för kontakt med 

sökanden avseende berörd grannes synpunkter. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. Han 

finner att ärendet skall återremitteras. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Ärendet återremitteras till förvaltningen för kontakt med sökanden avseende berörd grannes 

synpunkter. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 


