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  ANSLAGSBEVIS: 

 

Nämnd:  Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2012-04-12 Justeringsdatum:   2012-04-18          

Anslagsdatum:            2012-04-18 Anslagets nedtagande:  2012-05-10  

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

Sammanträdestid: 2012-04-12 kl 09.15 – 12.00 

 

Lokal: Borgmästaren 

Beslutande 

Ledamöter: 

 

Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordf  

Torbjörn Stensson (S), vice ordf 

Lars-Åke Olsson (FP) 

Hans Nordlund (M) 

Richard Åkerman (M) 

Christer Hammarqvist (C) 

Bo Göthesson (S) 

Anneli Strand (S) 

Jerry Jacobsson (S) 

Leif Ahl (K) 

 

Tjänstemän: 

Maria Vikingsson, förvaltningschef 

Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 

Mats Carlsson, stadsarkitekt 

Johan Thylén, bygglovhandl/teknisk.handl 

Per Olsson, miljöchef, t.o.m. § 101 

Jenny Andersson, miljöinspektör, §§ 88-101 

Anders Fransson, byråinspektör, §§ 97-101 

 

Göran Emanuelsson (S) för Andreas Nyström 

(MP) 

Jan Ivarson (M) för Hans Nordlund (M)  

§§ 73 - 75 

 

Icke tjänstgörande ersättare 

 

Filip Nordqvist (FP) 

Kristoffer Zakariasson (S) 

Jan Ivarsson, fr.o.m § 76 

 

Frånvarande 

 

Hans Nordlund (M) kl. 09.15 – 09.40,  

§§ 73-75 

 

Övrig närvarande 

 

Olle Krischansson, kommunrevisionen  

§§ 73-96 

 

Paragrafer: 73 – 104 

 

Sekreterare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Gunvor Crogård 

Ordförande: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

Justerare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Jerry Jacobsson 
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§ 73 
 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

Ändring av turordning för prövning av ärenden rörande fastigheten Stuveröd X:X, 

Ärende 7.3 prövas först och därefter ärende 6.2 

 

Extraärenden 

 

4.10 Anmäles länsstyrelsens beslut –  

Avslår överklagande av beslut om säsongsvis tidsbegränsat bygglov 

för utökning av uteservering på fast. Kronberget X:X 

 

4.11 Anmäles länsstyrelsens beslut –  

Förordnar att beviljat bygglov för ändrad användning av byggnad på 

fastigheten Lönndal X:X, tillsvidare inte får tas i anspråk. 

 

4.12 Mark- och miljödomstolens underrättelse om yttrande –  

Mål gällande överklagande av nämndens avslagsbeslut på fastigheten 

Slätten X:X 

 

4.13 Anmäles länsstyrelsens beslut –  

Upphäver nämndens beslut om bygglov på fastigheten Lönndal X:X 

 

6.3 Komplettering med yttrande från fastighetsägaren, ärende Vägeröd 

X:X  

 

7.3 Ärende gällande strandskyddsdispens för byggnad på fastigheten 

Stuveröd X:X 

 

________ 
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§ 74 

 

SAMMANSTÄLLNING –  

BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN OCH REDOVISNING AV DELEGERADE BESLUT  

BYGGLOVENHETEN OCH MILJÖENHETEN 

 

 

Bygglovenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut samt sammanställning av 

”öppna” ärenden och överklagade beslut: februari och mars 2012 

 

Beviljade delegationsbeslut, februari och mars 2012: 

 

- 40 beviljade bygglov 

- 9 beslut om kontrollplan 

- 13 beslut om startbesked 

 

Miljöenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut miljöärenden: 

februari och mars 2012 

 

Beviljade delegationsbeslut: februari och mars 2012: 

 

- 7 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 

- 7 beslut rörande renhållning 

- 10 beslut rörande bergvärmepumpar 

- 15 beslut om livsmedel 

- 10 beslut om hälsoskydd 

- 1 beslut i övriga ärende 

 

Beredning 

Sammanställning 

Delegationslistor 

_________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporten antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 75 

 

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”, dvs 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, 

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

kommuner.  

 

Det politiska arbetet föreslås ske i en gemensam nämnd under Kommunfullmäktige i Sotenäs. 

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

ordförandeskapet vandrar mellan kommunerna. 

 
Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar; 

 att under förutsättning att Munkedal och Sotenäs fattar motsvarande beslut ställa sig 

positiv till ett samgående mellan miljöenheterna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs från 

och med 2013-01-01  

 Sotenäs kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden 

 att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till reglemente, samverkans-

överenskommelse inklusive avtal och principer för kostnader samt en gemensam 

budget.  

 förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar  

 att redovisa hur kvarvarande bygglovsverksamhet organiseras, såväl 

verksamhetsmässigt som politiskt i de tre kommunerna. Förslaget presenteras i 

augusti 2012. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 75 

 

 

Yrkanden 

Leif Ahl (K) menar att inga nya sakskäl för ett ja har tillkommit sedan förslaget senast 

diskuterades. Ahl anser fortfarande att det är risk att det lokala demokratiska inflytandet 

kommer att minska och att avståndet till andra förvaltningar och medborgarna 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 därför avslag till fortsatt utredning om samverkan. 

 

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

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ahls yrkande mot Stensson och Göthessons yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stensson och Göthessons yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden beslutar 

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

till ett samgående mellan miljöenheterna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs från och med 

2013-01-01,  

 

att Sotenäs kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, 

 

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till reglemente, samverkans-

överenskommelse inklusive avtal och principer för kostnader samt en gemensam budget, 

 

att förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar,  

 

att redovisa hur kvarvarande bygglovsverksamhet organiseras, såväl verksamhetsmässigt 

som politiskt i de tre kommunerna. Förslaget presenteras i augusti 2012.   

________ 

 

Reservation 

Mot beslutet lämnar Leif Ahl (K) skriftlig reservation. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Diariet  
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§ 76 

 

ÄNDRING I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 

INOM PLAN- OCH BYGGLAGENS OMRÅDE 

 

Diarienummer: MBN 11-30-002 

 

Ärendebeskrivning 

Plan- och bygglagen i sin skrivning från och med den 2 maj 2011 säger att beslut ska 

tillkomma i ärenden gällande lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att den 

fullständiga ansökningen kom in till nämnden (PBL 9 kap. 27 §). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt pågående arbete att förbättra och förenkla rutinerna 

kring bygglovhandläggning funnit några förslag till ändringar av delegationsordningen som 

skulle bidra till detta, och underlätta att hålla de föreskrivna tidsramarna. 

 

Förslagen till ändringar är följande: 

 

Sammanhållen bebyggelse (PBL 1 kap. 4 §). 

Ny delegation: ”Bestämma i det enskilda fallet om området utgör sammanhållen bebyggelse 

enligt definitionen i 1 kap. 4 § PBL” 

Byggnadsnämnden beslutade den 8 oktober 1987 att 32 namngivna och på karta definierade 

områden utanför detaljplanelagt område skulle utgöra ”samlad bebyggelse” enligt PBL 

(SFS 1987:10). Detta har gällt sedan dess. I den nya plan- och bygglagen har begreppet fått 

ett nytt namn och en något ändrad betydelse, enligt legaldefinitionerna i 1 kap. 4 

”Sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av 

en väg, gata eller parkmark” 

”Bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än 

byggnader” 

Begreppet sammanhållen bebyggelse har betydelse för om vissa kompletteringsåtgärder är 

bygglovpliktiga eller ej, men kräver också en bedömning av om bygglov krävs med hänsyn 

till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen (PBL 9 kap. 6-7 §§). 

Den tidigare definitionen av samlad bebyggelse krävde större grupper av bebyggda tomter i 

en grupp, men det har ansetts att även i mindre grupper av byggnader kan grannar påverkas ar 

i byggnadssammanhang. Att formellt peka ut alla de grupper av byggnader som kan bli 

aktuella för att kallas sammanhållen bebyggelse blir en orimligt omfattande uppgift, och 

också en som ständigt måste kompletteras. 

Förvaltningen föreslår därför att handläggarna av bygglovärenden, liksom stadsarkitekten och 

enhetschefen, i varje enskilt ärende får avgöra om det rör sig om sammanhållen bebyggelse, 

för att därefter kunna bedöma om bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av 

byggnadsverk i bebyggelsen. 

 

 

forts. 

  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-12 7 (55) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

forts. § 76 

 

 

Nybyggnad efter förhandsbesked (PBL 9 kap. 2 §) 

Ändrad delegation: ”Nybyggnad utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser, 

inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked” 

Denna delegation överensstämmer med den tidigare, med undantag för att texten ”av en- eller 

tvåbostadshus” tagits bort mellan orden nybyggnad och utanför. Det förefaller rimligt att om 

det finns ett bindande förhandsbesked, även för andra byggnader än en- eller tvåbostadshus, 

så borde bygglovhandläggaren, liksom stadsarkitekten och enhetschefen, kunna bevilja 

bygglov. 

 

Ersättningsbyggnad (PBL 9 kap. 2 §) 

Ny delegation: ”Nybyggnad av ersättningsbyggnad” 

En ersättningsbyggnad är en byggnad som t.ex. ersätter en liknande med samma funktion om 

den ursprungliga t.ex. skulle ha brunnit ner. Detta är bara relevant utanför detaljplanelagt 

område, då man inom detaljplan får bygga enligt reglerna, och det i så fall redan är ett 

delegationsbeslut. 

Det normala är att alla beslut gällande nybyggnader av annat än komplementbyggnader 

utanför detaljplanelagt område ska tas av nämnden. Det kan dock anses att i normalfallet är 

en ersättningsbyggnad inte en förändring av vare sig markanvändning eller 

omgivningspåverkan. Delegation föreslås till bygglovhandläggare, stadsarkitekt samt 

enhetschef. 

 

Om- eller tillbyggnad (PBL 9 kap. 2 §) 

Ändrad delegation: ”Om- eller tillbyggnad av sådana byggnadstyper som uppräknas ovan, 

utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser” 

I denna delegation har texten ”en- eller tvåbostadshus” bytts ut mot ”sådana byggnadstyper 

som uppräknas ovan” för att utöka delegationen till att gälla de byggnadstyper för vilka 

bygglovhandläggare, stadsarkitekt samt enhetschef får bevilja bygglov för nybyggnad inom 

detaljplanelagt område. Att ändra delegationen till att gälla även om- och tillbyggnader av 

dessa byggnader utanför detaljplan torde inte påverka nämndens inflytande nämnvärt. 

 

Kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation (PBL 9 kap. 2 §) 

Ändrat ord: ”Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation och 

därmed jämförliga byggnader” 

I ovanstående text är ordet eller utbytt mot ordet och. Detta är en rent språkligt förändring där 

ordet eller kan uppfattas som exkluderande, men ordet och är inkluderande. Ändringen är 

avsedd att motverka eventuella missförstånd, men innebär i övrigt ingen förändring. 

 

 

forts. 
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forts. § 76 

 

 

Beredning 

Förslag till reviderad delegationsordning 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att ändra delegationsordningen inom plan- och bygglagens område 

enligt förslaget. 

________ 

 

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 antar förslag till reviderad delegationsordning som sin egen och beslutar att ändra 

delegationsordningen inom Plan- och bygglagens område. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Bygglovenheten 

Diariet  
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§ 77 

 

FÖRSLAG ATT UPPLÖSA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 

SAMRÅDSGRUPP FÖR ATT EFFEKTIVISERA HANDLÄGGNINGEN AV 

FÖRHANDSBESKEDÄRENDEN 

 

Diarienummer: MBN 12-12-400 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har en s.k. samrådsgrupp, bestående av nämndens presidium, 

tjänstemän från bygglov-, plan- och miljöenheterna, samt en representant för Lantmäteriet. 

Denna grupp har till huvuduppgift att diskutera förhandsbesked och lämna icke-bindande 

rekommendationer till nämnden inför beslut i förhandsbeskedärenden. Samrådsgruppen har 

hittills sammanträtt maximalt nio gånger per år, och vissa av dessa mötestillfällen har utgått 

då det inte funnits tillräckligt många förhandsbesked för att motivera att gruppen samlas. 

 

När plan- och bygglagen ändrades den 2 maj 2011 trädde en regel i kraft som säger att både 

bygglovsansökningen och ansökningar om förhandsbesked ska handläggas och beslutas inom 

10 veckor, med möjlighet till förlängning med ytterligare 10 veckor om det krävs för speciella 

utredningar. 

 

Det har visat sig svårt att hinna med handläggningen av förhandsbeskedärenden på stipulerad 

tid när de ska passera två i förväg schemalagda möten, vilka är samrådsgrupp och nämnd, och 

handläggningen i övrigt ska kunna ske i rätt ordning. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att samrådsgruppen upplöses. Den ersätts med 

förvaltningsinterna remisser och möten involverande förvaltningens tjänstemän, samt som 

tidigare remisser till Lantmäteriet, Trafikverket, Bohusläns museum och andra berörda 

externa instanser. Förhandsbeskedärenden kommer därmed att ha en motsvarande beredning 

och rekommendation till beslut som normala bygglovärenden. 

 

Denna förändring är nödvändig för att effektivisera handläggningen av förhandsbesked-

ärenden, och för att följa plan- och bygglagens krav på handläggningstider. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att upplösa samrådsgruppen 

________ 

 

 

forts. 
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forts § 77 

 

 

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 upplöser samrådsgruppen. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Lantmäteriet 

Miljöenheten 

Bygglovenheten 

Yngve Larsson 

Torbjörn Stensson 

Bo Göthesson 

Diariet  
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§ 78 

 

LÄNSSTYRELSENS BEGÄRAN OM YTTRANDE –  

FRÅGA OM BYGGNADSMINNESFÖRKLARING AV BYGGNAD  

PÅ FASTIGHETEN HOLLÄNDARÖD X:X 

 

Diarienummer: 12-9-870 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har givit Lysekils kommun möjlighet att yttra sig i frågan om 

kulturminnesmärkning av byggnaden på fastigheten Holländaröd X:X. 

 

Frågan har uppkommit genom att ägaren till fastigheten Holländaröd X:X har väckt denna 

hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, påverkad av att det pågår ett detaljplanearbete i 

anslutning till fastigheten. Fastighetsägaren vill att byggnaden ska kulturminnesförklaras samt 

att ett område runt fastigheten med skärvstensrester från stenbrytning ska skyddas från 

bebyggelse. 

 

Den aktuella fastigheten är inte tänkt att ingå i den nya detaljplanen. Från att ha haft 

bebyggelse i nära anslutning åt två håll samt på upp till 100 meters avstånd i andra riktningar, 

kommer den om detaljplanen antas att bli omgiven av bebyggelse. Skärvstensresterna har i 

planarbetet inte ansetts vara värda att bevara. 

 

Bohusläns museum har tidigare yttrat sig i ärendet och avstyrkt kulturminnesförklaring då 

byggnaden är tillbyggd och förändrad från sitt originalskick. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrker kulturminnesförklaring av byggnaden. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden antar stadsarkitektens tjänsteyttrande som sitt eget, och översänder det till 

länsstyrelsen som svar på begäran om yttrande. 

________ 

 

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. § 78 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen, och översänder den till 

länsstyrelsen som svar på begäran om yttrande. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Diariet 
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§ 79 

 

REMISS AV FÖRSLAG TILL NYTT VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR KÄRNSJÖN 

I MUNKEDAL, DALS-ED, FÄRGELANDA OCH TANUMS KOMMUNER 

 

Diarienummer: 2012/0346  

KS Dnr: LKS 12-100-341 

LST Dnr: 513-2676-2012 

 

Kommunstyrelsen har översänt remiss från länsstyrelsen i rubricerade ärende till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. 

 

Ärendebeskrivning 

Kärnsjön är vattentäkt för Lysekils kommun. Totalt försörjs drygt 14 000 personer med vatten 

från sjön. Leva i Lysekil AB, som sköter vattenförsörjningen i Lysekil, har ansökt att 

länsstyrelsen ska fastställa ett nytt vattenskyddsområde för Kärnsjön med därtill hörande 

skyddsbestämmelser. 

 

Skyddsområdet tar delar av tillrinningsområdet i anspråk och är uppdelat i 3 skyddszoner, 

primär, sekundär och tertiär skyddszon. Zonerna är avgränsade utifrån rinntider till 

uttagspunkten och fasta avstånd ifrån öppna vattendrag. Området berör delar av kommunerna 

Munkedal, Dals-Ed, Färgelanda och Tanum. Inom varje skyddszon meddelas bestämmelser i 

syfte att säkerställa en fortsatt god vattenkvalitet i sjön. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker föreliggande förslag till vattenskyddsområde och 

vattenskyddsföreskrifter för Kärnsjöns vattentäkt.  

________ 

 

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 tillstyrker föreliggande förslag till vattenskyddsområde och 

vattenskyddsföreskrifter för Kärnsjöns vattentäkt.  

________ 

 

Beslutet skickas till    

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten  
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 § 80 

 

INFORMATION OM TILLSYN AV CAMPINGANLÄGGNINGAR INOM LYSEKILS 

KOMMUN 

 

Diarienummer:  2011/1649 

 

Ärendebeskrivning 

Dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick den 7 maj 2009 i uppdrag av miljö- 

och byggnadsnämnden att ta fram en handlingsplan för tillsyn av campinganläggningarna i 

Lysekils kommun. Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 december 2011 

fastställdes en handlingsplan i fyra steg, vilka omfattade: 

 

Steg 1: 

Diarieinventering kring den rådande situationen på campinganläggningarna. 

Steg 2: 

Utskick av ett informationsbrev till samtliga ägare av campinganläggningar inom Lysekils 

kommun. 

Steg 3: 

Tillsynsbesök på campinganläggningarna för dokumentation av den rådande situationen. 

Steg 4: 

Utvärdering av inhämtat material samt eventuellt behov av ytterligare insatser/åtgärder. 

 

Under mars 2012 har tillsynsbesök och diarieinventering gjorts på kommunens samtliga 

campinganläggningar, totalt åtta stycken. De besökta anläggningarna är Klättertorpet, Runes 

camping, Rixö camping, Löfgrens familjecamping, Sävens camping, Siviks camping och 

Trellebystrands camping. Utöver dessa har även besök genomförts på f.d. Gullmarsbadens 

camping. 

 

De huvudsakliga åtgärder som påträffats inom anläggningarna är permanent uppställda villa- 

och husvagnar med tillhörande altaner, uterum och förrådsbyggnader. På ett flertal 

anläggningar finns permanenta altaner i anslutning till uppställningsplatser för husvagnar, det 

uppmärksammas även oklara avloppslösningar från bl.a. disk och dusch, mm. Inom vissa 

anläggningar pågår verksamhet inom strandskyddat område, samtlig av denna verksamhet är 

belagd med beslut från Länsstyrelsen avseende verksamhetens varaktighet. 

 

Inom anläggningarna finns det idag ca 300 permanent uppställda villa-/husvagnar och ca 65 

uppställningsplatser med permanenta altaner. Inget av detta har vid diarieinventeringen hittats 

några bygglov för. 

 

Parallellt med den fastställda handlingsplanen skulle ett arbete med framtagande av en policy 

avseende campingverksamhet inledas. Detta arbete är påbörjat och inledande samtal har förts 

med Norra Bohuslänskommunerna angående utformningen och syftena med deras policy 

inom området. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Informationen antecknas till protokollet 

________  
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§ 81 

 

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT –  

ATT AVVISA ÖVERKLAGANDE AVSEENDE BEGÄRAN OM 

LAGLIGHETSPRÖVNING RÖRANDE FASTIGHETEN FOSSA X:X 

 

Diarienummer: 11/1119 

Fastighetsadress: XX 

Anmälare: NN 

Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

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

till ingripande mot uppförd altan på fastigheten Fossa X:X. Nämnden beslutade att avsluta 

ärendet utan åtgärd. 

 

Grannen NN, Fossa X:X överklagade nämndens beslut till förvaltningsrätten med begäran om 

laglighetsprövning av nämnden beslut. 

Förvaltningsrätten avvisar i beslut den 16 februari 2012 överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningsrättens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 82 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

ATT LÄMNA ÖVERKLAGANDE UTAN BIFALL AVSEENDE FASTIGHETEN 

SKAFTÖ X:X 

 

Diarienummer: 10/0630 

Fastighetsadress: XX 

Klagande: NN, Skaftö X:X 

Motpart: NN och 

 Miljö- och byggnadsnämnden  

 

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 överklagades till mark- och miljödomstolen, som i dom den 21 februari 

2012 avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 83 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

UPPHÄVER NÄMNDENS AVSLAGSBESLUT AVSEENDE FRISTÅENDE 

SKYLTAR PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0170 

Fastighetsadress: XX, Lysekil 

Sökande/Klagande: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 mars 2011 § 54, att avslå ansökan om bygglov 

för uppförande av fristående skyltar på parkeringsplats vid butiksbyggnad på fastigheten 

Mariedal X:X.  

Sökanden överklagade beslutet till länsstyrelsen som i beslut den 13 mars 2012 upphäver 

nämndens beslut och länsstyrelsen lämnar ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för 

att meddela bygglov. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 84   

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT –  

LÄMNAR INTE PRÖVNINGSTILLSTÅND GÄLLANDE ÖVERKLAGAN AV 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS BESLUT ATT INTE GE STRANDSKYDDS-

DISPENS FÖR SJÖBODAR PÅ FASTIGHETEN BRO-FISKEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 2011/35 

Sökanden: NN 

Klagande: NN 

Motpart:  NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 mars 2011 § 48 att lämna strandskyddsdispens 

till NN för sjöbodar på fastigheten Bro-Fiskebäck X:X. Länsstyrelsen upphävde i beslut från 

den 12 april 2011 nämndens beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsens beslut 

överklagades av sökanden till mark- och miljödomstolen som i dom den 16 december 2011 

avslog överklagandet. NN överklagade mark- och miljödomstolens dom till mark- och 

miljööverdomstolen som i beslut den 12 mars 2012 meddelar att man inte lämnar 

prövningstillstånd och därmed fastställer mark- och miljödomstolens dom. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljööverdomstolens beslut antecknas till protokollet 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 85 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN FASTIGHETEN 

NORRKILA X:X 

 

Diarienummer: 2007/634 

Fastighetsadress: XX 

Ägare/klagande: NN 

Adress: XX 

Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

nämnden godkänd rening. Beslutet förenades med ett vite på 60 000 kr. Fastigheten har den 1 

april 2011 överlåtits till NN som har övertagit NNs överklagande. 

 

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

som i beslut den 15 mars 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.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

att beslutet sänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 

________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

 

Beslutet sänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Inskrivningsmyndigheten  
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§ 86 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM INGRIPANDE AVSEENDE ALTAN PÅ 

FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 10/0912 

Fastighetsadress: XX 

Klagande: NN 

Motpart: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2010 § 291att förelägga NN att 

senast sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft ha minskat omfattningen av altan på 

fastigheten Lönndal X:X till att sammanfalla med den yta som avgränsas av befintlig 

betongmur. Nämnden uttalade att den omfattningen och höjden på altanen torde inte vara 

bygglovpliktig i den aktuella bebyggelsemiljön. Nämnden fann att altanen i nu utfört skick är 

bygglovpliktig i enlighet med detaljplanens bestämmelser samt med 3 kap. 10 och 12 §§ 

PBL. Nämnden beslutade att efterge byggnadsavgiften med hänvisning till att altanen ska 

ändras till att bli en icke bygglovpliktig åtgärd. 

 

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av grannen och länsstyrelsen beslutade den 

29 mars 2012, att återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 

I sammanfattning konstaterade länsstyrelsen att nämndens beslut att förelägga om ändrad 

utformning av altanen borde föregåtts av en regelrätt bygglovprövning. I denna prövning hade 

alla aspekter som är av betydelse kunnat prövas, således frågan om planenlighet och påverkan 

på omgivningen. Länsstyrelsen anser dock inte att det föreligger skäl att upphäva det 

överklagade beslutet. Det förelagda är redan utfört. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 87 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT –  

ATT INTE MEDDELA PRÖVNINGSTILLSTÅND, AVSEENDE ÖVERKLAGAT 

BESLUT PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X 

 

Diarienummer: 10/0110 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/Klagande: NN och NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 maj 2011 § 123, att avslå ansökan om bygglov 

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

till länsstyrelsen som den 10 oktober 2011 avslår överklagandet. 

Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som i beslut den 22 

december 2011 avslår överklagandet. 

NN överklagade till mark- och miljööverdomstolen som i beslut den 23 februari 2012 

meddelar att prövningstillstånd inte lämnas. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljööverdomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 88 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS BESLUT –  

UPPHÄVER LÄNSSTYRELSENS OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 

BESLUT OM DISPENS FÖR VIN- OCH ÄPPELODLING INOM DEL AV 

FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 2011/513 

Fastighetsägare: XX 

Sökanden: NN 

Klaganden: NN 

Motpart:  Miljö- och byggnadsnämnden och Länsstyrelsen 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 maj 2011 att lämna strandskyddsdispens för 

äppel- och vinodling på del av fastigheten Slätten X:X, vid Gullmarsbaden. Länsstyrelsen 

beslutade den 17 maj 2011 att ta upp ärendet för överprövning. Beslutet överklagades även av 

NN. I beslut den 29 september 2011 lämnade länsstyrelsen dispens för vinodling och avslog 

överklagandet. NN överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som i 

dom meddelad den 27 mars 2012 upphäver länsstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens 

beslut. 

 

Mark- och miljödomstolen bedömer att den aktuella odlingen är en anläggning som regleras i 

7 kap 15 § och för vilken dispens ska prövas. Domstolen anser att särskilda skäl för dispens 

för den aktuella vinodlingen inte föreligger.  

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens beslut antecknas till protokollet 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten  
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§ 89 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM 

BYGGLOV FÖR FÖRRÅDSBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0219 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2011 § 129 att avslå ansökan om bygglov 

för nybyggnad av förrådsbyggnad samt rivning av befintlig bod. 

Sökanden överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 29 mars 2012 

avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 90 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM SÄSONGSVIS TIDSBEGRÄNSAT 

BYGGLOV FÖR UTÖKNING AV UTESERVERING PÅ FAST. KRONBERGET X:X 

 

Diarienummer: 11/0901 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 juli 2011 att bevilja bygglov för säsongsvis 

tidsbegränsat bygglov för utökning av uteservering på allmän plats. Lovet gällde under 

perioden 1 april t.o.m. 30 september 2011. 

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av företaget NN. 

Länsstyrelsen har i beslut den 4 april 2012 avslagit överklagandet. Länsstyrelsen skriver att 

”tiden för det tidsbegränsade bygglovet har visserligen passerats. Av handlingarna framgår 

dock att tidsbegränsat bygglov för utökning av uteserveringen kan antas komma att begäras 

även kommande år. Länsstyrelsen anser därför att de föreligger skäl för att pröva beslutet i 

sak” 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

_________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 91 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

FÖRORDNAR ATT BEVILJAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV 

BYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X, TILLSVIDARE INTE FÅR TAS I 

ANSPRÅK. 

 

Diarienummer: 11/1656 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klaganden: NN 

 NN 

 NN 

 NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2012 § 66 om bygglov för ändrad 

användning av byggnad från snickerifabrik till kontors- och utbildningslokaler samt till- och 

ombyggnad av byggnaden. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som i delbeslut den 4 april 2012 förordnar att det 

överklagade bygglovet tillsvidare inte får tas i anspråk. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 92 

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –  

MÅL GÄLLANDE ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS AVSLAGSBESLUT PÅ 

FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 10/1233  

Mark- och miljödomstolens mål nr  P 6832-11 R5 

Fastighetsadress: XX 

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, vilken 

med underrättelse begärt yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2012. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 92 

 

 

Yrkande 

Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden skall anta samhällsbyggnadsförvaltningens 

tjänsteskrivelse som sin egen. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och hemställer att mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Mark- och miljödomstolen 

Akten  
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§ 93 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN  

LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 10/1630 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 april 2011 § 75 att bevilja bygglov för till- och 

påbyggnad samt utvändig ändring på fritidshus. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av berörda grannar. Länsstyrelsen upphäver i beslut 

den 5 april 2012  nämndens beslut om bygglov. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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 § 94 

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –  

SAMRÅD OM DETALJPLAN FÖR RÄKBODARNA PÅ FASTIGHETEN SÖDRA 

HAMNEN X:X, LYSEKIL 

 

MBN diarienummer: MBN 12 / 11 / 214 

LKS diarienummer: LKS 11 / 103 / 214 

 

Ärendebeskrivning 

Området där de tre s.k. ”Räkbodarna” är beläget längs strandpromenaden i Södra hamnen 

ingår för närvarande i en detaljplan från 1932. Marken är i denna detaljplan betecknad som 

allmän plats – gata. 

 

De tre försäljningsbodarna för smörgåsar, glass och liknande har hållit öppet under 

sommarhalvåret och vänder sig i stor utsträckning till turister i Lysekil. Verksamheten är en 

integrerad del i stadens sommarliv. 

 

De tre byggnaderna har sedan år 1992 haft tidsbegränsade bygglov. Det var möjligt att ge 

tidsbegränsade bygglov på upp till maximalt 20 år i den äldre plan- och bygglagen 

(SFS 1987:10), medan den nuvarande plan- och bygglagen (SFS 2010:900) endast medger 10 

år. I båda fallen ges möjlighet att ge tidsbegränsat bygglov för längre perioder om dessa också 

var säsongsanknutna och byggnader och likande flyttades från platsen under halva året. Ett 

sådant flyttande har dock bedömts vara orealistiskt med tanke på byggnadernas storlek och 

deras installationer. 

 

Nu har den maximala tiden för att kunna bevilja ytterligare tidsbegränsade bygglov för 

Räkbodarna nåtts, och permanenta bygglov för enskilda verksamheter får inte ges på allmän 

plats. 

Under en längre tid har pågått diskussioner kring och arbete med ändring av detaljplan för 

området, och detta har nu nått så långt att samrådshandlingar nu föreligger. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 2 april 2012. 

________ 

 

Yrkande 

Richard Åkerman (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 94 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och 

överlämnar den till kommunstyrelsen som remissvar 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Diariet 
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§ 95 
 

BEGÄRAN OM BESLUT I FRÅGA OM UTDÖMANDE AV VITE GÄLLANDE 

FLYTT AV MUSSELODLING VID KÄRINGEHOLMEN INOM FASTIGHETEN 

LYSE-BERGA X:X 

 

Diarienummer: 2008/270 

Verksamhetsutövare: NN 

Klagande: NN 

 XX 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen lämnade 2008 strandskyddsdispens till NN för musselodlingar på tre platser vid 

Trälebergskile, kring Käringeholmen. Detta beslut innebar en förlängning av tidigare dispens 

i det aktuella området. Länsstyrelsens beslut överklagades till Miljödomstolen (MD) som i sin 

dom den 21 april 2009 upphävde länsstyrelsens beslut, d.v.s. strandskyddsdispens medgavs 

inte. Miljödomstolens dom överklagades av NN till Miljööverdomstolen som i sin dom 

meddelad den 24 augusti 2010 undanröjde MD:s beslut och lämnade strandskyddsdispens för 

musselodlingar med undantag av en odlingsplats. I ett brev från förvaltningen den 30 augusti 

2010 uppmanades NN att flytta odlingarna senast den 15 november 2010 från den aktuella 

odlingsplatsen. P.g.a. dåligt väder och maskinhaveri på arbetsbåten kunde flytt inte 

genomföras innan vintern. Nämnden beslutade den 27 januari 2011 att förelägga NN, vid ett 

löpande vite per vecka av 5 000 kr, att plocka bort musselodlingen med tillhörande 

förankringar. Beslutet förenades med vite för att förstärka och tydliggöra kravet på åtgärd och 

för att få till rättelse. Åtgärden skulle vara genomförd senast 3 månader efter att beslutet 

delgivits NN och skulle dokumenteras med foto. Den 9 maj 2011 meddelar NN att odlingarna 

har flyttats vilket då hade utförts inom 3-månadersperioden (delgavs beslutet den 16 februari). 

Den 25 maj inkom anmälan om att delar av anläggningen låg kvar i området. Efter kontakt 

med NN den 30 maj uppmanades han att plocka bort resterande delar (två bojar med linor) 

omgående samt skicka in den begärda fotodokumentationen. Foto inkom den 1 juni 2011 som 

visar att musselodlingen är borttagen. Kvar finns ett gult märke. Detta plockades bort kort 

därefter. Nu har en begäran inkommit om att nämnden ska besluta i fråga om utdömande av 

vite. 

 

Miljöenheten har fotodokumenterat området. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att inte begära utdömande av vite vad gäller flytt av musselodling från 

området sydost om Käringeholmen för vilket strandskyddsdispens inte lämnats. Nämnden 

bedömer att de krav på åtgärd som nämnden tidigare ställt i sitt föreläggande vad gäller flytt 

av musselodling har vidtagits inom den beslutade tiden och på ett sådant sätt att skäl för 

utdömande av vite saknas.  

________ 

 

Forts. 
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Yrkande 

Richard Åkerman (M) och Jerry Jacobsson (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 

 

Nämnden beslutar att inte begära utdömande av vite vad gäller flytt av musselodling från 

området sydost om Käringeholmen för vilket strandskyddsdispens inte lämnats.  

 

Nämnden bedömer att de krav på åtgärd som nämnden tidigare ställt i sitt föreläggande vad 

gäller flytt av musselodling har vidtagits inom den beslutade tiden och på ett sådant sätt att 

skäl för utdömande av vite saknas. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb 

NN 

Akten  
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§ 96 

 

UPPFÖRD GÄSTSTUGA UTAN BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X –  

NU FRÅGA OM FÖRELÄGGANDE OM RÄTTELSE 

 

Diarienummer: 2010 / 0110 

Fastighetsadress: XX 

Fastighetsägare: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser föreläggande om rättelse gällande gäststuga utan bygglov på fastigheten 

Vägeröd X:X. 

 

Bakgrund 

Den 16 december 2005 beviljades ett bygglov på delegation, med mindre avvikelse från 

detaljplanens bestämmelser, för en gäststuga på fastigheten Vägeröd X:X (ärende 05/B436). 

En granne, som i ärendehandläggningen inte bedömdes vara berörd av ärendet, överklagade 

beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som i beslut den 13 december 2006 biföll 

överklagandet och upphävde bygglovet på formella grunder. 

 

Den 15 februari 2007 § 47 beviljade Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekil kommun bygg-

lov för samma gäststuga, efter hörande av utökad krets av grannar. Beslutet överklagades till 

länsstyrelsen av samma granne som tidigare. Länsstyrelsen biföll den 28 november 2007 

överklagandet och upphävde bygglovet med motiveringen att planavvikelsen var för stor för 

att kunna kallas mindre avvikelse. 

 

Fastighetsägarna överklagade länsstyrelsens beslut till Länsrätten i Göteborg, vilken i dom 

den 7 juli 2008 avslog överklagandet och upprätthöll länsstyrelsens beslut. 

Fastighetsägarna sökte prövningstillstånd hos Kammarrätten i Göteborg, vilken den 

6 december 2008 meddelade att prövningstillstånd inte beviljats. 

Fastighetsägarna sökte prövningstillstånd hos Regeringsrätten, vilken den 3 februari 2009 

meddelade att prövningstillstånd inte beviljats. 

Länsrättens dom att bygglovet är upphävt vann därmed laga kraft. 

 

Under ovanstående process har fastighetsägarna byggt färdigt gäststugan enligt de 

ursprungliga ritningarna. 

 

Den 3 mars 2009 ansökte fastighetsägarna hos Kommunstyrelsen i Lysekils kommun om 

plantillstånd för ändring av detaljplanen gällande den egna fastigheten. Kommunstyrelsen 

beslutade den 7 oktober 2009 att inte medge plantillstånd. 

 

 

forts.  
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En ledamot av miljö- och byggnadsnämnden begärde under pågående nämndmöte, med stöd 

av sin initiativrätt, att nämnden skulle förelägga fastighetsägarna att ta bort gäststugan som 

saknar bygglov. Nämnden beslutade därför på sitt möte den 20 augusti 2009 § 161 att 

förelägga fastighetsägarna att senast den 31 december 2009 ha borttagit och undanröjt 

gäststugan. Till beslutet kopplades också ett löpande vite om 50 000 kr/påbörjad 

kalendermånad utöver tidsgränsen om undanröjandet inte var genomfört. 

 

Fastighetsägarna överklagade föreläggandet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde den 

30 mars 2010 föreläggandet med motiveringen att fastighetsägarna aldrig underrättats om att 

nämnden övervägde att utfärda ett föreläggande. Kommunikationsskyldigheten vid 

myndighetsutövning är en grundläggande rättssäkerhetsgaranti, och ärendet blev därför 

återförvisat till nämnden för ny handläggning. 

 

Den 27 oktober 2009 ansökte fastighetsägarna på nytt hos kommunstyrelsen om plantillstånd 

för ändring av detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2010 åter att inte 

medge plantillstånd. 

 

Den 21 januari 2010 lämnade fastighetsägarna in en ny bygglovsansökan för gäststugan, med 

vissa justeringar från tidigare ansökan och utfört skick (ärende 10/0110). Miljö- och 

byggnadsnämnden avslog den 6 maj 2010 § 123 ansökan om bygglov i efterhand. 

 

Fastighetsägarna överklagade nämndens avslagsbeslut till länsstyrelsen, som i beslut den 

10 oktober  2011 avslog överklagandet. 

Fastighetsägarna överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i 

Vänersborg, vilken i dom den 22 december 2011 avslog överklagandet. 

Fastighetsägarna sökte prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen, vilken den 

23 februari 2012 meddelade att prövningstillstånd inte lämnas. Detta beslut kan inte 

överklagas. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens avslagsbeslut har därmed vunnit laga kraft. 

 

Fastighetsägarna har i brev skickat den 29 mars 2012 underrättats om att miljö- och 

byggnadsnämnden har för avsikt att ta upp frågan om föreläggande om rättelse på sitt möte 

den 12 april 2012. 

Fastighetsägaren har inkommit med yttrande den 7 april 2012. 

 

Föreläggande om rättelse 

Enligt den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) övergångsbestämmelser punkt 2 gäller: 

”Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 

2011 och i mål och ärenden som avser överklagande av beslut i sådant mål eller ärenden till 

dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.” 

 

 

forts.  
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Detta får anses gälla det aktuella ärendet avseende föreläggande om rättelse av bygglovpliktig 

men ej bygglovbeviljad byggnad på fastigheten Vägeröd X:X. Det ursprungliga bygglov-

ärendet handlades, och byggnationen utfördes, i sin helhet före den 2 maj 2011. Den justerade 

bygglovsansökan lämnades in före den 2 maj 2011, och även om beslut i ärendet har tagits 

efter detta datum. 

Den lagstiftning som ska gälla vid beslut om föreläggande är således plan- och bygglagen 

(SFS 1987:10). 

 

Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 10 kap. 12 §: 

”Kronofogdemyndigheten får meddela särskild handräckning så att rättelse sker när någon 

1. utan lov har vidtagit en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, 

2. har vidtagit en åtgärd med stöd av bygglov, rivningslov eller marklov, om lovet har 

ändrats eller upphävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft, 

3. i annat fall än som avses i 1 har vidtagit en åtgärd som strider mot denna lag eller mot 

någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av lagen, 

4. har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom enligt 15 §, 

16 § första stycket eller 17 §.” 

Punkt 2 ovan är tillämplig i det aktuella ärendet, då byggnationen utfördes innan upphävandet 

av bygglovet vunnit laga kraft. 

 

Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 10 kap. 14 §: 

”I de fall som avses i 12 § 1-3 får byggnadsnämnden, i stället för att ansöka om 

handräckning, förelägga ägaren av den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller 

att inom viss tid vidta rättelse. Följs inte föreläggandet, får byggnadsnämnden begära 

handräckning. 

Avser ett föreläggande enligt första stycket en åtgärd som har utförts utan bygglov, där sådant 

krävs, får byggnadsnämnden i föreläggandet förbjuda att åtgärden åter utförs. 

Beviljas bygglov, rivningslov eller marklov efter det att föreläggande har meddelats, upphör 

föreläggandet att gälla.” 

 

Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 10 kap. 18 §: 

”Föreläggande enligt 14 § första stycket, 15 §, 16 § första stycket eller 17 § får förenas med 

vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma att utföras 

genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad. Förbud enligt 14 § andra 

stycket och 16 § andra stycket får förenas med vite. 

Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom byggnadsnämndens 

försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl till annat, besluta att åtgärden skall utföras och 

hur det skall ske. Därvid skall nämnden se till att oskäliga kostnader inte uppstår. 

I beslut om föreläggande enligt första stycket eller beslut enligt andra stycket får förordnas att 

beslutet skall gälla omedelbart. 

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att beslut enligt andra 

stycket skall kunna genomföras.” 

 

forts.  
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Miljö- och byggnadsnämnden kan således förelägga ägarna till fastigheten Vägeröd X:X att 

inom en bestämd tidsperiod, lämpligen med start från den tidpunkt då föreläggandebeslutet 

vunnit laga kraft, vidta sådana åtgärder som krävs för att åstadkomma rättelse. 

Till föreläggandet kan kopplas vite enligt viteslagen (SFS 1985:206). Vite kan bestämmas till 

ett fast belopp eller, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, som löpande vite. 

________ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S) och Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden ska förelägga fastighetsägarna 

att senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ha borttagit den gäststuga för 

vilken saknas bygglov 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden förelägger med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 14 § (SFS 1987:10), 

ägarna till fastigheten Vägeröd X:X, NN och NN, båda på adress XX, att senast sex 

(6) månader efter att detta beslut vunnit laga kraft, ha borttagit och undanröjd den 

gästhusbyggnad på fastigheten Vägeröd X:X vilken saknar bygglov. 

 

2 Föreläggandet antecknas i fastighetsregistret hos Inskrivningsmyndigheten i 

Uddevalla. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb 

NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb 

Inskrivningsmyndigheten 

Akten  
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§ 97 

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ALTAN OCH FÖRRÅD PÅ DEL 

AV FASTIGHETEN TUNTORP X:X 

 

Diarienummer: 12/207 

Fastighetsägare: XX 

Sökanden: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande NN, XX, har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 1 mars 2012 ansökt 

om strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus med altan samt nybyggnad av förråd 

på del av fastigheten Tuntorp X:X. Sökanden arrenderar en tomt av Lysekils kommun och 

äger stugan. Den planerade tillbyggnaden utgörs av en altan på 12-15 m
2
 med enkelt plasttak 

samt ett förråd på 15 m
2
. Förrådets placering kan komma att ändras till att placeras längre från 

stranden än huset och kräver då inte strandskyddsdispens. Efter kommunikation med 

sökanden (den 19 mars 2012) söks dispens för placering enligt ansökan. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse den 2 april 2012 

Arrendekarta/tomtplatskarta  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden  medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av bostadshus med altan samt nybyggnad av 

förråd (komplementbyggnad) på del av fastigheten Tuntorp X:X, vid Brofjorden i Lysekils 

kommun. 

att som tomtplats får hela arrendetomten tas i anspråk, se karta. 

Villkor 

Altanen ska byggas enligt ansökan och får max vara 15 m
2
. 

________ 

 

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. 

  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-12 38 (55) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 97 

 

 

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 tillbyggnad av bostadshus med altan samt nybyggnad av förråd 

(komplementbyggnad) på del av fastigheten Tuntorp X:X, vid Brofjorden i Lysekils 

kommun. 

 

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

 

Villkor 

Altanen ska byggas enligt ansökan och får max vara 15 m
2
. 

________ 

 

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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ANSÖKAN OM ÄNDRING AV BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 

TOMTUTVIDGNING PÅ FASTIGHETEN RÖE X:X 

 

Diarienummer: 12/21 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: NN 

Adress: XX 

  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade vid sitt sammanträde den 26 januari 2012, 

NN strandskyddsdispens (§ 28) för ersättningsbyggnad för befintligt enbostadshus på 

fastigheten Röe X:X samt utökning av tomten/fastigheten. Sökanden önskade att 

bättre anpassa tomten/fastigheten utifrån hur området använts sedan tidigt 70-tal 

(huset uppfört 1972). Planen var 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. Detta lämnade nämnden dispens för den 

26 januari 2012. Vidare önskade 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. Utifrån den information 

som sökanden lämnat samt den bild av nuvarande fastighetsomfattning som 

miljöenheten då hade fann miljöenheten inga skäl för en utvidgning åt söder. I 

samband med tomtreglering har Lantmäteriet gjort en exakt kartläggning av 

nuvarande fastighetens gränser. Genom denna har det framkommit att en stor del av 

det område som uppfattades tillhöra fastigheten i verkligheten ligger utanför Röe 

X:X. Detta i kombination med olika gränser på olika kartor gör att det finns ett 

behov av att ändra det beslut som nämnden fattat vad gäller tomtens/fastighetens 

gränser. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Beredning  

Tjänsteskrivelse den 2 april 2012  

Tomtplatskarta 

 

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, ändring av beslut § 28 från den 26 januari 2012 om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för 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. 

Tomtplatskartan i nämndens beslut från den 26 januari 2012 § 28, upphör därmed att gälla. 

________ 

 

Forts.  
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Forts § 98    

 

 

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 

 

Nämnden  antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och medger, med stöd av 7 kap. 

18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, ändring av beslut § 28 från den 26 januari 2012 om 

dispens från strandskyddsbestämmelserna för 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.  

 

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

Tomtplatskartan i nämndens beslut från den 26 januari 2012 § 28, upphör därmed att gälla. 

________ 

 

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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§ 99   

 

ÄRENDE GÄLLANDE STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BYGGNAD PÅ 

FASTIGHETEN STUVERÖD X:X, LYSEKILS KOMMUN  

 

Dnr: 2012/0381 

 

Ärendebeskrivning 

NN, XX som är delägare av fastigheten Stuveröd X:X, har den 3 april 2012 hos miljö- och 

byggnadsnämnden (nämnden) ansökt om strandskyddsdispens för en byggnad som 2001 

uppfördes på en gammal stengrund på fastigheten Stuveröd X:X.  

 

Samtliga fastighetsägare, NN, NN och NN, har den 10 januari 2012 och den 14 februari 2012 

tillskrivits angående den aktuella byggnaden som uppförts utan att man sökt 

strandskyddsdispens. Fastighetsägarna uppmanades att senast den 15 mars 2012 lämna 

skriftligt besked om frivillig rivning med tidplan, strandskyddsdispensansökan eller annan 

information i ärendet man önskade att nämnden skulle beakta. Kompletterande information i 

ärendet inkom den 14 mars 2012 från NN. Han hävdade att den aktuella byggnaden kommer 

att behövas som verkstad och förråd för jordbruksverksamhet på fastigheten. Han hävdade 

vidare att fastighetsägarnas far ansåg att det inte fanns krav på strandskyddsdispens på 

jordbruksfastigheten när den aktuella byggnaden uppfördes 2001.  

 

I den nu inkomna strandskyddsdispensansökan söks strandskyddsdispens för den aktuella 

byggnaden som uppfördes 2001. Byggnadsytan anges vara på 45,2 m
2
 och ändamålet ska 

vara för verkstad och förråd. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens anges i ansökan att 

platsen är ianspråktagen, väl avskild från strandområdet, behövs för att utvidga pågående 

verksamhet, ska tillgodose angeläget allmänt intresse samt annat mycket angeläget intresse.  

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden avslår, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1, 2, 4, 5 och 6 i miljöbalken, 

ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för den byggnad som 2001 uppfördes 

på en gammal stengrund på fastigheten Stuveröd X:X.  

Nämnden bedömer att en hemfridszon skapas kring byggnaden och att den 

allemansrättsliga tillgången på strandområdet därigenom påverkas negativt om dispens 

meddelas. Nämnden bedömer vidare att inget jordbruk eller annan verksamhet bedrivs 

eller har bedrivits på fastigheten som skulle kunna utgöra skäl för strandskyddspens. 

Inga av övriga åberopade särskilda skäl kan heller motivera en strandskyddsdispens.  

Nämnden anser därmed att särskilda skäl inte finns för dispens från 

strandskyddsbestämmelserna.  

________ 

 

Forts. 
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Forts. § 99 

 

 

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 

 

Nämnden avslår, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1, 2, 4, 5 och 6 i miljöbalken, 

ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för den byggnad som 2001 uppfördes 

på en gammal stengrund på fastigheten Stuveröd X:X.  

Nämnden bedömer att en hemfridszon skapas kring byggnaden och att den 

allemansrättsliga tillgången på strandområdet därigenom påverkas negativt om dispens 

meddelas. Nämnden bedömer vidare att inget jordbruk eller annan verksamhet bedrivs 

eller har bedrivits på fastigheten som skulle kunna utgöra skäl för strandskyddspens. 

Inga av övriga åberopade särskilda skäl kan heller motivera en strandskyddsdispens.  

Nämnden anser därmed att särskilda skäl inte finns för dispens från 

strandskyddsbestämmelserna.  

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek + Mb 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten 
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§ 100   

 

FÖRELÄGGANDE OM BORTTAGANDE AV BYGGNAD INOM 

STRANDSKYDDAT OMRÅDE PÅ FASTIGHETEN STUVERÖD X:X, LYSEKILS 

KOMMUN 

 

Dnr: 2012/0018 

 

Beredning  

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april 2012. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga 

NN, XX,  

NN, XX och  

NN, XX  

vid ett löpande vite per vecka av 10 000 kr vardera, att senast den 30 juni 2013 riva och 

avlägsna den byggnad på fastigheten Stuveröd X:X som uppförts 2001 utan 

strandskyddsdispens.  

Den aktuella byggnaden visas på bifogat foto och är markerad på bifogad karta.   

 

Det löpande vitet ska börja gälla från vecka 27 2013 om byggnaden inte avlägsnats. 

Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att  

NN, XX  

NN,  XX  

och  

NN, XX 

senast två veckor efter det att åtgärderna ovan ska vara slutförda, till miljö- och 

byggnadsnämnden ska inge fotografier som styrker att föreläggandet utförts på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

Beslutet meddelas med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken och 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§ 

miljöbalken (1998:808) 

________ 

 

Forts. 

 

 

 

Forts. § 100   

 

Yrkande 

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

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och förelägger 

NN, XX  

NN,  XX och  

NN, XX  

vid ett löpande vite per vecka av 10 000 kr vardera, att senast den 30 juni 2013 riva och 

avlägsna den byggnad på fastigheten Stuveröd X:X som uppförts 2001 utan 

strandskyddsdispens.  

Den aktuella byggnaden visas på bifogat foto och är markerad på bifogad karta.   

 

Det löpande vitet ska börja gälla från vecka 27 2013 om byggnaden inte avlägsnats. 

Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att  

NN,  XX  

NN,  XX  

och  

NN, XX 

senast två veckor efter det att åtgärderna ovan ska vara slutförda, till miljö- och 

byggnadsnämnden ska inge fotografier som styrker att föreläggandet utförts på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

Beslutet meddelas med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken och 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§ 

miljöbalken (1998:808) 

________ 

 

Forts. 

 

 

 

 

Forts. § 100 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, Rek + Mb 

NN, Överklagningshänvisning, Rek + Mb 

NN, Överklagningshänvisning, Rek + Mb 

Akten 
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§ 101   

 

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 

FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0073 

Ankomstdatum: 2012-01-19 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglovsansökan för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Lyse-Berga X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan, antagen den 17 april 1970. Detaljplanen medger för 

fastigheten (BF) en tillåten byggnadsarea avseende huvudbyggnad på 80 m
2
 samt ett med 

denna sammanbyggt uthus på maximalt 20 m
2
. 

 

Befintlig byggnad uppgår idag till en byggnadsarea av 87,1 m
2
 vilket innebär en avvikelse 

emot detaljplanen på 7,1 m
2
 (ca 9 %), bygglov för denna avvikelse beviljades den 17 juni 

1997. 

 

De nu sökta tillbyggnaderna innefattar: 

 inbyggnad av befintligt takutsprång i söder, ca 4,7 m
2
 

 tillbyggnad av entrédel/hall i nordväst, ca 8,5 m
2
 

 utvändigt takutsprång över entré på ca 4,0 m
2
. 

Totalt uppgår de sökta tillbyggnaderna till 17,2 m
2
. Detta medför en total byggnadsarea för 

huvudbyggnaden på 104,3 m
2
 (ca 30,4%). Sökanden har underrättats om att avvikelserna 

emot detaljplanen avseende byggnadsarean är för stora för att medge ett beslut på 

tjänstemannanivå. Sökanden har därefter begärt prövning av miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Berörda grannar Lyse-Berga X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X samt X:X har givits tillfälle att 

yttra sig över ansökan. Medgivande har inkommit från Lyse-Berga X:X samt X:X, i övrigt 

har inga yttranden inkommit. 

 

Yttrande föreligger från miljöenheten vilka inte har något att erinra emot bygglovsansökan. 

 

Inom planområdet har den 18 juni 1992 bygglov beviljats för en tillbyggnad, med ett inglasat 

uterum på 33,5 m
2
, på en 131,9 m

2
 huvudbyggnad. Total byggnadsarea uppgick på till drygt 

165 m
2
. Liknande överytor återfinns på ett flertal ställen och det förefaller således finnas stort 

utrymme för tolkning av begreppet mindre avvikelse inom det aktuella planområdet. 

 

En bedömning av byggnaden, med de sökta tillbyggnaderna, är att de både estetiskt och 

funktionsmässigt bedöms vara väl utformade. Byggnaden kommer att få ett enhetligt utseende 

i jämförelse med andra alternativ som diskuterats vilka i sak skulle generera betydligt mindre 

avvikelser. 

 

Forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

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

liten avvikelse från detaljplanen. Beslutet kan motiveras med att liknande åtgärder, avseende 

byggnadsarea, tidigare beviljats inom planområdet. 

 

att nämnden meddelar startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

________ 

 

Yrkanden 

Christer Hammarqvist  (C), Anneli Strand (S) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut.  

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

  

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

(liten avvikelse från detaljplanen).  

Beslutet motiveras med att liknande åtgärder, avseende byggnadsarea, tidigare beviljats inom 

planområdet. 

 

Nämnden meddelar startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Med detta startbesked bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

Upplysningar 

Följande handlingar ska lämnas till bygglovsenheten: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med beviljat bygglov samt sotarintyg ska lämnas till bygglovenheten som underlag för 

slutbesked. 

 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutats inom fem år 

från den dag beslutet vunnit laga kraft. 

Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att 

gälla. 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Underrättelse till hörda grannar 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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§ 102   

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE PÅ 

FASTIGHETERNA KYRKVIK X:X OCH X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0374 

Ankomstdatum: 2012-04-02 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheterna Kyrkvik X:X 

och X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 9 september 1932. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 13 december 2007 § 312 bygglov för uppförande 

av en granitmur längs Kyrkvik X:X gräns mot Drottninggatan och Gullmarsgatan. Muren 

skulle i höjd motsvara, och utgöra en fortsättning på, granitmuren på grannfastigheten 

Kyrkvik X:X. I muren skulle en port placeras mot Gullmarsgatan. 

 

Den nu aktuella ansökan avser att bygga ett bjälklag för att skapa ett garage innanför muren. 

Detta skulle ansluta till bostadsbyggnadens sockel, då denna byggnad ligger betydligt högre 

än befintlig mark mot Drottninggatan. Garagets area är cirka 110 m
2
. 

I ansökan ingår även en justering av portens placering mot Gullmarsgatan, samt en lokal 

sänkning av murkrönet framför bostadsbyggnaden mot Gullmarsgatan. 

 

Enligt detaljplanen får högst en tredjedel av tomten bebyggas. 

Fastigheterna Kyrkvik X:X och X:X räknas i detta sammanhang som en tomt, med en 

sammanlagd area av 782 m
2
, vilket ger en byggrätt på 261 m

2
. 

Tomten är sedan tidigare bebyggd med en huvudbyggnad och ett uthus med en sammanlagd 

byggnadsarea på cirka 230 m
2
. 

Inklusive det föreslagna garaget kommer tomten att ha en byggnadsarea på cirka 340 m
2
, 

vilket innebär en avvikelse med 30 %. 

 

I detaljplanen finns på den aktuella tomten ingen mark mot Drottninggatan som är 

undantagen från möjligheten att bebygga. Planförfattarna får därmed anses ha accepterat idén 

att denna yta ska kunna bebyggas. 

 

Fördelarna med byggnationen av garaget kan anses väga tyngre än nackdelarna, då garaget 

ger plats för fler bilar än den befintliga p-plats på kommunal mark som entrékörvägen 

kommer att ta i anspråk. Den upphöjda del av tomten som tillskapas av bjälklaget över 

garaget ger en bättre utemiljö i förhållande till trafiken på Drottninggatan, och i förhållande 

till solljuset på tomten. 

 

forts. 
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Planavvikelsen kan, då garaget blir förhållandevis dolt bakom den redan bygglovbeviljade 

muren, betraktas som relativt liten. Då det placeras på en yta som i planen får bebyggas, kan 

den också sägas vara förenlig med detaljplanens syfte. 

 

Berörd granne Kyrkvik X:X har lämnat medgivande till åtgärden. Inga andra kan anses vara 

berörda av byggnadsåtgärden då denna utförs innanför en mur vilken redan har bygglov. 

 

Trafikansvarig tjänsteman på utvecklingsenheten har lämnat medgivande till föreslagen 

placering av utfart från garaget, samt att en befintlig p-plats tas i anspråk för tillfartsväg. En 

formell uppgörelse angående detta ska träffas mellan byggherren och utvecklingsenheten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

31 b § (liten avvikelse från detaljplanen). 

att beslutet kan motiveras med att planavvikelsens påverkan är liten, att dess effekt blir 

övervägande positiv, samt att den är förenlig med detaljplanens syfte. 

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. 

________ 

 

Yrkande     

Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden skall anta förvaltningens förslag till beslut. 
 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 b § (liten avvikelse 

från detaljplanen). 

Beslutet motiveras med att planavvikelsens påverkan är liten, att dess effekt blir övervägande 

positiv, samt att den är förenlig med detaljplanens syfte. 

 

Nämnden meddelar startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Med detta startbesked bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

Forts. 
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Upplysningar 

Följande handlingar ska lämnas till bygglovsenheten: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med beviljat bygglov samt sotarintyg ska lämnas till bygglovenheten som underlag för 

slutbesked. 

 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutats inom fem år 

från den dag beslutet vunnit laga kraft. 

Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att 

gälla. 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Underrättelse till hörda grannar 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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§ 103   

 

ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV TIDIGARE MEDDELAT FÖRHANDSBESKED 

FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN ALSBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1055 

Ankomstdatum: 2011-08-18 

Fastighetsadress: Alsbäck 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser förnyelse av positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Alsbäck X:X, meddelat av miljö- och byggnadsnämnden den 5 november 2009 

§ 222. 

Som en följd av det tidigare förhandsbeskedet styckades Alsbäck X:X på 1.612 m
2
 av från 

Alsbäck X:X. 

 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, och utanför strandskyddat område. 

Fastigheten ligger inom Gullmarns naturvårdsområde, och länsstyrelsen har tidigare medgivit 

nybyggnation på platsen. 

Området är klassat som riksintresse för naturvärden enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

 

Det aktuella området finns med i Lysekils kommuns kulturmiljöinventering under 

beteckningen ”Pensionat och sommarvillor vid Torgestad – Alsbäck”, samt med samman-

fattningen ”Område vid Gullmarn med tidiga sommarstugor/sommarvillor samt f.d. badorts-

pensionat i anslutning till äldre jordbruksbebyggelse”. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R14: 

”Område som omfattas av Gullmarns naturreservat. 

Särskilda föreskrifter för Gullmarns naturreservat gäller. Syftet med reservatet är främst att 

skydda Gullmarns marina värden. Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra 

nya byggnader. Förbudet gäller såväl kompletteringsbyggnader på tomtmark som ny 

bebyggelse utanför bildade fastigheter. 

Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske om det finns särskilda skäl och 

reservatets syften inte motverkas. Stor hänsyn skall tas till naturvärdena vid prövning av ny 

bebyggelse inom området. Inga nya avloppsutsläpp till fjorden tillåts. Länsstyrelsens dispens 

från föreskrifterna krävs. 

Särskilda skäl kan vara komplettering med enstaka hus på lucktomter inom befintliga 

bebyggelsegrupper eller generationsskifte i jordbruket eller annan verksamhet i området.” 

 

 

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

avloppsanläggning inom fastigheten. Hänsyn måste tas till eventuella befintliga närliggande 

samt planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). För WC med annan lösning än sluten tank får 

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

avloppsanläggning ska minst klara kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd enligt 

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

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

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

att skickas till Länsstyrelsen för deras yttrande angående Natura 2000. 

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

byggnadsnämnden innan bygglovansökan prövas. 

 

Berörda grannar Alsbäck X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig 

över ansökan. Inga synpunkter har inkommit.  

 

I det tidigare beslutet om förhandsbesked fanns villkor att utformningen av byggnader ska 

ansluta till den regionala och lokala byggnadstraditionen. 

Sökanden bör påminnas om att även länsstyrelsens tillstånd enligt naturvårdsområdes-

bestämmelserna kan behöva förnyas. 

 

Ärendet diskuterades av miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 9 september 2011, 

vilket resulterade i följande yttrande: 

Samrådsgruppen menar att inga nya omständigheter föreligger vilka skulle innebär att tidigare 

ställningstagande för ett positivt förhandsbesked har förändrats. Villkor för 

byggnadsutformning bör kvarstå. 

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

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

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden som förhandsbesked enligt 9 kap.17-18 §§ förklarar att den sökta åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen. 

att nämnden beslutar att förhandsbeskedet villkoras med att utformningen av byggnader ska 

ansluta till den regionala och lokala byggnadstraditionen. 

att nämnden som upplysning till sökanden meddelar att länsstyrelsens tillstånd enligt 

naturvårdsområdesbestämmelserna kan behöva förnyas. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 103 

 

 

Yrkande     

Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens förslag till beslut. 
 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

förklarar 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. 

 

Villkor för förhandsbeskedet 

Förhandsbeskedet villkoras med att utformningen av byggnader ska ansluta till den regionala 

och lokala byggnadstraditionen. 

 

Upplysning 

Sökanden upplyses om att tillstånd från länsstyrelsen enligt naturvårdsområdes-

bestämmelserna kan behöva förnyas. 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Akten 

Underrättelse om beslutet till 

Hörda grannar Alsbäck X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 

Post – och inrikes Tidningar 
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§ 104   

 

ÅTERREMITTERAD 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. 

  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-12 54 (55) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

forts. § 104    

 

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 och X:X, Toröd X:X och X:X, samt vägsamfälligheten har 

givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Yttrande har inkommit från Korseberg X:X i vilket påtalas det korta avstånd som blir mellan 

det planerade bostadshuset och den djurhållning som bedrivs vid stall/ridhus/beteshagar samt 

eventuella störningseffekter från gödselvårdsanläggning och torkfläkt på Korseberg X:X. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sitt möte den 1 mars 2012 § 72, men då 

kommentar från den sökande över granneyttrandet inte förelåg, återremitterade nämnden 

ärendet till förvaltningen för att inhämta sökandens kommentarer. 

 

Sökanden har inlämnat en skrivelse med anledning av granneyttrandet från Korseberg X:X. 

I denna framhålls att sökanden inte anser att gödselvårdsanläggning och torkfläkt inte innebär 

någon störning då dessa är naturliga delar av livet på landet. Sökanden anser heller inte att 

antalet hästar på gården utgör ett problem, och framhåller att hon ser den direkta anslutningen 

till beteshagar som ett positivt inslag och inte som något negativt. Sökanden upplyser också 

om att hennes släkt har bott på fastigheten Toröd X:X i fem generationer, och att en tomt på 

denna plats är viktig för henne ur den aspekten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden 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 att nämnden ska anta förvaltningens förslag till beslut. 
 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Som förhandsbesked enligt 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 

Berörd granne Korseberg X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

Akten 

 

Underrättelse om beslutet till 

Hörda grannar Korseberg X:X, Toröd X:X och X:X, samt vägsamfälligheten 

Post – och inrikes Tidningar 

 

 

 


