
   
 

 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

1 (97) 

 

  ANSLAGSBEVIS: 

 

Nämnd:  Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2012-06-14 Justeringsdatum:   2012-06-19         

Anslagsdatum:            2012-06-19 Anslagets nedtagande:  2012-07-11  

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

Sammanträdestid: 2012-06-14 kl 09.15 – 14.30 

Ajournering 12.00-13.00 

Lokal: Borgmästaren 

 

Beslutande 

Ledamöter: 

 

Yngve Larsson (FP), ordförande  

Torbjörn Stensson (S), vice ordf 

Hans Nordlund (M), ej § 146 

Christer Hammarqvist (C) 

Bo Göthesson (S) 

Anneli Strand (S) 

Jerry Jacobsson (S), ej § 146 

Leif Ahl (K) 

 

 

Tjänstemän: 

 

Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 

Mats Carlsson, stadsarkitekt 

Karl-Fredrik Petzäll, bygglov-/byggtekn.handl. 

Per Olsson, miljöchef, §§ 105-137 

Jenny Andersson, miljöinspektör, §§ 105-137 

Dan Jagefeldt, miljöingenjör, § 127 

 

Ersättare: 

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

Jan Ivarsson (M) för Richard Åkerman (M) 

Göran Emanuelsson (S) för Andreas Nyström 

(MP) 

 

 

Frånvarande 

Hans Nordlund (M) § 146 

Jerry Jacobsson (S)  § 146 

 

 

Allmänheten 

Öppet sammanträde fr.o.m. § 105 t.o.m. § 127 

 

Övriga närvarande 

Anita I Andersson, kommunrevisionen 

Olle Krischansson, kommunrevisionen  

 

 

Paragrafer: 105 - 155 

 

Sekreterare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Gunvor Crogård 

Ordförande: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

Justerare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Anneli Strand 
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§ 105 

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

_________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

 

Tillägg till ärende 6.6 

Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 11 juni 2012 

”Begäran om prövningstillstånd – Överklagande av mark- och miljödomstolens upphävande 

av länsstyrelsens samt miljö- och byggnadsnämndens avslag på ansökan om bygglov i 

efterhand, föreläggande om rättelse, samt beslut om byggnadsavgift på fastigheten Slätten 

X:X” 

 

Extraärende 6.8 

Tillsynsärende – återtagande av föreläggande att återställa olovligt utförda byggnadsåtgärder 

på fastigheten Lönndal X:X 

________ 

  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-14 3 (97) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

§ 106 

 

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 

 

Beviljade delegationsbeslut: april 2012: 

 

- 22 beviljade bygglov 

- 5 beslut om kontrollplan 

- 3 beslut om starbesked 

 

 

Miljöenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut miljöärenden: 

 

Beviljade delegationsbeslut: april 2012: 

 

- 12 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 

- 10 beslut rörande renhållning 

- 6 beslut rörande bergvärmepumpar 

- 9 beslut om livsmedel 

- 3 beslut om strandskydd 

- 1 beslut om hälsoskydd 

- 1 beslut i övriga ärende 

 

Beredning: 

Sammanställning 

Delegationslistor 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporterna antecknas till protokollet. 

_________ 
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§ 107 

 

TERTIALBOKSLUT APRIL 2012 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Diarienummer: MBN 12-20-042 

 

Förvaltningen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t.o.m. april 2012. 

Tertialrapporten t.o.m. april 2012 redovisar på en positiv budgetavvikelse för nämndens 

verksamhet. 

Anledningen till den positiva avvikelsen är bland annat att förvaltningen har haft ökade 

intäkter på bygglovsenheten samt att de årliga livsmedelstillsynsavgifterna ej är 

periodiserade. 

 

Beredning 

Tertialrapport april 2012 

 

Förslag till beslut 

att nämnden godkänner tertialrapporten april 2012. 

________ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut dock med tillägget att 

nämnden ska begära att till augustisammanträdet få utökad information på vissa punkter. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden godkänner tertialrapporten april 2012. 

 

2 Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till augustisammanträdet lämna detaljerad 

information om tertialrapporten. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 108 

 

TILLFÄLLIGT UTÖKAD DELEGATION FÖR BEVILJANDE AV FÖRNYELSE AV 

BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD PÅ DEL AV 

FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0611 

Fastighetsadress: NN 

Byggherre: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser tillfälligt utökad delegation till Stadsarkitekten i Lysekils kommun för 

beviljande av förnyelse av bygglov för nybyggnad av industribyggnad på del av fastigheten 

Södra Hamnen X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 28 februari 2008. 

 

Det ursprungliga ärendet inkom den 21 juni 2010, nybyggnadskarta inkom den 19 juli 2010, 

och kompletterande ritningar, brandskyddsdokumentation samt övrig dokumentation inkom 

den 10 augusti 2010. 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om bygglov den 19 augusti 2010. Detta bygglov 

upphör att gälla efter den 18 augusti 2012 då det i dagsläget inte hinner påbörjas innan dess. 

Då uppgift om kontrollansvarig enligt nya plan- och bygglagen ännu inte föreligger, kan 

nämnden inte behandla en förnyelseansökan på mötet den 14 juni 2012. 

Delegationen avser en situation där byggherren önskar ett besked om förnyelse av bygglov 

innan nämndens nästa möte den 23 augusti 2012. 

 

Byggnaden har en byggnadsarea på 4 440 m
2
, och en byggnadsvolym på cirka 56 000 m

3
. 

Byggnadens taknockhöjd är 16,6 m. Detta innebär att av de 10 % av detaljplanens markyta 

som får ha nockhöjd högre än 15 meter (maximalt 30 meter) har nu cirka 3 000 m
2
 utnyttjats. 

 

Omklädningsrum finns för sammanlagt 66 personer, till vilket kommer två kontorsrum samt 

ett storkontor med nio platser. 

 

Enligt detaljplanen ska lägsta golvhöjd för byggnader vara +2,3 meter över nollplanet, och 

byggherren har bekräftat att golvnivån ligga på minst den höjden. 

Ansökan följer även i övrigt detaljplanens bestämmelser. 

Ingen granne kan anses berörd av åtgärden. 

 

Handlingarna har i samband med det tidigare bygglovet godkänts av en grupp arbetstagare i 

den nuvarande verksamheten hos NN. 

Yttrande från Räddningstjänsten föreligger sedan tidigare. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 108 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden till stadsarkitekten delegerar rätten att bevilja förnyelse av bygglov för 

nybyggnad av industribyggnad på del av fastigheten Södra Hamnen X:X, i enlighet med 

tidigare beviljat bygglov 

________ 

 

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 delegerar till stadsarkitekten, rätten att bevilja förnyelse av bygglov för nybyggnad 

av industribyggnad på del av fastigheten Södra Hamnen  X:X, i enlighet med tidigare beviljat 

bygglov. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Stadsarkitekten 
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§ 109 

 

MILJÖENHETENS VERKSAMHETSPLAN 2012 

 

Diarienummer: 2012/0641 

 

Ärendebeskrivning 

Miljötillsynsmyndigheten ska upprätta kontrollplan och behovsutredning, vars syfte är att 

bedöma myndighetens resursbehov för det kommande året. Denna behovsutredning ska ligga 

till grund för en tillsynsplan som fastställer vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras under 

2012. 

 

Beredning 

Miljöenhetens verksamhetsplan 2012 

Miljöenhetens tjänsteskrivelse den 31 maj 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar föreslagen inriktning av nämndens tillsynsarbete och att godkänna 

föreliggande verksamhetsplan.  

_______ 

 

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 beslutar om föreslagen inriktning av nämndens tillsynsarbete och godkänner 

föreliggande verksamhetsplan.  

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 
Miljöenheten  
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§ 110 

 

INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Miljöenhetschef Per Olsson informerar om pågående arbetet inför samverkan inom 

miljöområdet i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 111 

 

INFORMATION OM UPPSTÄDNING AV ÖVERGIVNA MUSSELODLINGAR I 

SALTÖ FJORD 

 

Diarienummer: 2010/668 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillskrev NN  respektive Lysekils kommun  i januari 2012 

om de kvarlämnade och av konkursboet för NN övergivna musselodlingarna i Saltö fjord med 

en uppmaning om att dessa skulle städas bort innan sommaren 2012. NN  hade genom en 

skrivelse och Lysekils kommun i ett åtagande som beslutats i KS själva påtagit sig att 

genomföra uppstädning till juni 2012. Uppstädning pågår men arbetet har visat sig vara 

mycket tidskrävande och man kommer inte hinna klart som planerat utan måste fortsätta 

under hösten.  

 

Nämnden föreslås att under sommaren 2012 kommunicera förslag till beslut om föreläggande 

vid vite att städa bort alla odlingar i alla delar under hösten 2012. Ärendet tas sedan upp vid 

nämndens sammanträde i augusti. Förvaltningen önskar nämndens synpunkter på detta vad 

gäller tidsram och vite. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att informationen antecknas till protokollet och att nämnden uppdrar åt förvaltningen att 

skicka ut förslag till beslut för kommunicering till NN och Lysekils kommun. 

_______ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med tillägg att tid för 

rättelse ska ges till den 31 oktober 2012. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att skicka ut förslag till beslut för kommunicering till NN 

och Lysekils kommun. 

 

I övrigt antecknas informationen till protokollet.  

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN 

Lysekils kommun  
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§ 112 

 

LYSEKILS KOMMUNS REVISORERS REVISIONSRAPPORT AV INTERN 

KONTROLL I LYSEKILS KOMMUN ÅR 2011 

 

Diarienummer: MBN 12-18-042 

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun har pwc granskat 

ändamålsenligheten i nämndernas arbete med intern kontroll för år 2011. Analysen har skett 

genom granskning av nämndernas interna kontrollplaner samt förvaltningarnas rapportering 

av det interna kontrollarbetet till respektive nämnd.  

 

För miljö- och byggnadsnämndens vidkommande visar rapporten att nämnden inte har 

fastställt någon plan för intern kontroll för år 2011. 

Dock framgår att trots att nämnden inte har fastställt någon intern kontrollplan har likväl 

genomförts en granskning av den interna kontrollen under år 2011. Det bör uppmärksammas 

att nämnden i sitt beslut inte klargjort hur påtalade brister skall åtgärdas samt hur detta sedan 

ska återrapporterats till nämnden. 

Vidare framgår av granskningsrapporten att miljö- och byggnadsnämnden har den 1 mars 

2012 § 49 beslutat godkänna redovisad intern kontroll för år 2011 även om nämnden inte 

formellt fastställt någon intern kontrollplan. I nämndens beslut anges endast att rapporten ska 

antecknas till protokollet och det framgår därför inte vilka åtgärder som nämnden vill 

genomföra med anledning av vad som framkommit i redogörelsen över utförd intern kontroll 

för 2011. 

Av redogörelsen för intern kontroll framgår bland annat att följande 

- Det saknas gemensamma mallar för medarbetarsamtal vilket personalenheten arbetar 

för att lösa under år 2012. 

- Rutiner för kontroll av laga kraft vunna beslut är tungrodd och behöver arbetas om för 

att bli effektivare. 

 

Beredning Revisionsrapport 

________ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S) yrkar att ärendet hänskjuts till augustisammanträdet eftersom det saknas en 

ansvarig föredragande av rapporten. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Revisionsrapporten av intern kontroll redovisas för nämnden på augustisammanträdet 2012. 

________ 

 

Beslutet till: Plan- bygg- och mätenhetschefen  
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§ 113 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE RESPEKTIVE UPPHÄVER OCH ÅTERLÄMNAR 

FÖR NY HANDLÄGGNING GÄLLANDE MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 

BESLUT OM FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN 

FASTIGHETEN LYSE-LYCKE X:X 

 

Diarienummer: 2010/1680 

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 

31 mars 2011 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Lyse-Lycke X:X som inte har 

genomgått av nämnden godkänd rening. Beslutet förenades med ett vite på 80 000 kr. 

Nämnden beslutade även om miljösanktionsavgift på 5 000 kr för att en avloppsanläggning 

inrättats utan tillstånd trots att det krävs tillstånd. 

 

Nämndens beslut överklagades av  NN  till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som i beslut 

den 30 mars 2012 avslår överklagandet i den del som avser miljösanktionsavgift. 

Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut i övrigt och återlämnar ärendet för ny handläggning.  

 

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten 

i detta fall inte kan anses skäligt och att nämnden istället bör ställa krav på kompletterande 

fosforrening.  

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

_______ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 114 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED 

PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer 11/1394 

Fastighetsadress XX 

Sökande NN 

Klagande NN, fastighetsägare Dalskogen X:X, X:X och X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2012 § 71 att bevilja positivt förhands-

besked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Dalskogen X:X. 

 

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av NN, fastighetsägare till Dalskogen X:X, 

X:X och X:X där han anför bl.a. att han inte har underrättats om beslutet. 

Länsstyrelsen har i beslut den 10 april 2012 upphävt nämndens beslut och lämnar ärendet åter 

till nämnden för ny handläggning. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten   
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§ 115 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH 

PÅBYGGNAD AV TVÅBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET X:X 

 

Diarienummer: 10/0635 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN och NN, Kronberget X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 13 december 2010 § 297 bygglov för till- och 

påbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Kronberget X:X. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av grannen Kronberget X:X. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet den 2 april 2012. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats vidare till mark- och miljödomstolen. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 116 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT –  

MEDDELAR INTE PRÖVNINGSTILLSTÅND AVSEENDE ÖVERKLAGANDE AV 

BESLUT ATT UPPHÄVA BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV TRE RADHUS, PÅ 

FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 

 

Diarienummer: 09/0721 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/Klagande: NN 

Motpart: 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 överklagade mark- och miljödomstolens dom till mark- och miljööverdomstolen 

som i beslut den 4 april 2012 meddelar att den inte lämnar prövningstillstånd. Mark- och 

miljödomstolens dom står därför fast. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljööverdomstolens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 117 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

UPPHÄVER DEL AV NÄMNDENS BESLUT OCH AVSLÅR I ÖVRIGT 

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM FÖRELÄGGANDE OCH BYGGNADSAVGIFT 

RÖRANDE FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X 

 

Diarienummer: 11/0113 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2011 § 132 att bevilja bygglov för del av 

garage uppförd i strid med tidigare beviljat bygglov och avslog bygglov för en annan del med 

föreläggande om borttagande, att uttag av byggnadsavgift skulle ske, samt att föra talan 

angående frågan om tilläggsavgift för den del av garaget som skulle få behållas på fastigheten 

Lyse-Berga X:X. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att: 

1 Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand, med stöd av plan- och 

bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (mindre avvikelse som stämmer med 

detaljplanens syfte) för den del av garagebyggnaden som på ritningen betecknas med 

garage och förråd (45 m
2
). 

 

2 Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand, med stöd av 

plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (avvikelse som inte kan anses vara 

mindre och som inte stämmer med detaljplanens syfte) för den del av 

garagebyggnaden som på ritningen betecknas med carport (22,5 m
2
). 

 

3 Nämnden beslutar att en byggnadsavgift enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10)  

10 kap. 4 § ska tas ut. Avgiften bestäms till 4 x 2820 kr (4 x bygglovavgiften). 

Avgiften 11 280 kr ska betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom två 

månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

 

4 Nämnden ger ordföranden och stadsarkitekten i uppdrag att utforma en skrivelse till 

förvaltningsrätten gällande yrkande på uttag av tilläggsavgift enligt plan-

 och bygglagen (SFS 1987:10) 10 kap. 7 §. 

 

5 Nämnden finner att de komplementbyggnader på fastigheten som uppförts utan 

bygglov, och vilka ska följa bestämmelserna i plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 

kap. 4 § första stycket punkt 3 (friggebodsreglerna), sammanlagt är för stora för att 

kunna accepteras (11 + 18 m
2
). 

 

 

Forts. 
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Forts. § 117 

 

 

6 Nämnden förelägger ägaren till fastigheten Lyse-Berga X:X, NN, XX, XX, att senast 

sex (6) månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft ha avlägsnat och undanröjt 

den del av garagebyggnaden för vilket bygglov inte beviljats (carportdelen), samt den 

större och på den nordvästra delen av tomten placerade komplementbyggnaden. 

 

7 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken hos Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 

 

Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 26 april 

2012: 

 upphäver nämndens beslut om att förelägga NN att avlägsna och undanröja den 

komplementbyggnad som är placerad på den nordvästra delen av tomten (del av 

nämndens beslutspunkt 6). 

 avslår överklagandet i övrigt. 

Länsstyrelsen beslutade vidare att: 

 NN ska senast sex (6) månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ha avlägsnat och 

undanröjt den del av garagebyggnaden för vilken bygglov inte beviljats. 

(carportdelen). 

 Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet 

vunnit laga kraft. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 118 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD 

PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0803 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Klagande: NN och NN, Mariedal X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2011 § 156 att bevilja bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Mariedal X:X. 

Grannen Mariedal X:X överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 

19 april 2012 avslår överklagandet samt avvisar yrkandena om syn på platsen. 

 

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 119 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 

FÅRHUS PÅ FASTIGHETEN BRASTADS-LYCKE X:X 

 

Diarienummer: 10/1151 

Fastighetsadress: XX 

Sökanden: NN och NN 

Klagande: NN, Brastads-Lycke X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2011 § 20 om bygglov för nybyggnad 

av fårhus på fastigheten Brastads-Lycke X:X. 

Grannen Brastads-Lycke X:X överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 

20 april 2012 upphäver det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till nämnden för ny 

handläggning. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 120 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM 

UPPFÖRANDE AV BALKONG OCH UTRYMNINGSTRAPPA PÅ FASTIGHETEN 

SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 11/006 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/klagande: NN genom ombud NN, NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2011 § 100 att avslå ansökan om bygglov 

för uppförande av balkong och utrymningstrappa till lägenhet på affärshus på fastigheten 

Skaftö-Backa X:X. 

Sökanden överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 26 april 2012 

avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 121 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDENA AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD 

FÖRRÅD (SJÖMAGASIN) PÅ FASTIGHETEN BRÄCKE X:X 

 

Diarienummer: 10/0868 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN genom ombud NN 

 NN 

 NN 

 NN och NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 april 2011 § 82, att bevilja bygglov för 

nybyggnad av förråd (sjömagasin) på fastigheten Bräcke X:X. 

Berörda grannar överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 2 maj 2012 

avslår överklagandena och avslår yrkande om syn på platsen. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

_________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 122 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE RÖRANDE AVGIFT FÖR NYBYGGNADSKARTA 

OCH UPPHÄVER BESLUT OM MÄTNINGSAVGIFT PÅ FASTIGHETEN  

BRO-FISKEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 10/1153 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 december 2010 att bevilja bygglov för 

nybyggnad av fritidshus. I samband med detta erhöll sökanden ett debiteringsbesked om bl.a. 

avgift för nybyggnadskarta på 7031 kronor och en avgift för lägeskontroll på 3995 kronor. 

 

Avgifterna överklagades av sökanden till länsstyrelsen som i beslut den 9 maj 2012 avslår 

överklagandet i den del som rör avgiften för nybyggnadskartan. Länsstyrelsen upphäver det 

överklagade beslutet i den del som rör avgiften för mätning/utstakning och lämnar ärendet 

åter till nämnden för ny handläggning. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 123 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

FÖRELÄGGANDE ATT ÅTERSTÄLLA OLOVLIGT UTFÖRDA 

BYGGNADSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 03 / B138 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 oktober 2009 § 193 att förelägga om rättelse, 

inom tre månader från beslutet vunnit laga kraft: 

- Isolering i ytterväggar ska avlägsnas på samtliga våningar 

- Glasskjutpartier ska avlägsnas 

- Bastuanläggning ska avlägsnas 

- Toalett- och duschutrymme på ovanvåning ska avlägsnas 

- Köksutrymme på bottenvåning ska återställas till pentry i enlighet med bygglov 

daterat 22 januari 2001 

- Borttagande av övriga för bostads- eller kontorsändamål gjorda byggnadsåtgärder 

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

22 januari 2001 

 

Länsstyrelsen upphävde i beslut den 18 oktober 2011 den sista punkten i ovanstående 

föreläggande, men fastställde de övriga fem. 

- Borttagande av övriga för bostads- eller kontorsändamål gjorda byggnadsåtgärder 

utförda fr.o.m. 2000-01-04, vilka inte stämmer med bygglov daterat 2001-01-22 

 

Mark- och miljödomstolen meddelade dom den 15 maj 2012, i vilken man upprätthöll 

länsstyrelsens upphävande av den sista punkten i föreläggandet, samt upphävde ytterligare två 

punkter gällande isolering samt wc/dusch på ovanvåning. 

- Isolering i ytterväggar ska avlägsnas på samtliga våningar 

- Toalett- och duschutrymme på ovanvåning ska avlägsnas 

 

Kvar finns alltså tre punkter som ska åtgärdas senast tre månader efter att mark- och 

miljödomstolens dom vunnit laga kraft: 

- Glasskjutpartier ska avlägsnas 

- Bastuanläggning ska avlägsnas 

- Köksutrymme på bottenvåning ska återställas till pentry i enlighet med bygglov 

daterat den 22 januari 2001. 

 

Kvar finns också beslutet om vite på 50 000 kronor per påbörjad kalendermånad efter tiden 

för åtgärdernas genomförande löpt ut, om dessa åtgärder inte slutförts. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

Beslutet till: 

Akten  
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§ 124 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR MUSSELODLING INOM FASTIGHETEN 

LYSE X:X 

 

Diarienummer: 2011/524 

Sökande: NN 

Adress: XX 

Klaganden: NN 

 NN 

Motpart:  Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 september 2011 att medge 

strandskyddsdispens för musselodling inom fastigheten Lyse X:X, vid Makrilleskär utanför 

Lysekil. 

 

Nämndens beslut överklagades av NN samt av NN till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

som i beslut den 2 maj 2012 avslår överklagandet.  

 

Länsstyrelsens beslut är överklagat till mark- och miljödomstolen. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 125 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT –  

LÄMNAR INTE PRÖVNINGSTILLSTÅND GÄLLANDE ÖVERKLAGAN AV 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS BESLUT ATT INTE MEDGE 

STRANDSKYDDSDISPENS FÖR VIN- OCH ÄPPELODLING INOM DEL AV 

FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 2011/513 

Fastighetsägare: Lysekils kommun 

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 miljödomstolens dom överklagades av NN till Mark- och 

miljööverdomstolen som i beslut den 15 maj 2012 inte meddelar prövningstillstånd. Mark- 

och miljödomstolens dom står därmed fast. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljööverdomstolens beslut antecknas till protokollet 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 126 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

UPPHÄVER LÄNSSTYRELSENS OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 

BESLUT OM AVSLAG PÅ BYGGLOVANSÖKAN I EFTERHAND 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 över-

klagandet. 

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

dom den 23 maj 2012 upphäver underinstansernas beslut om avslag på ansökan om bygglov, 

om byggnadsavgift och om ändringsföreläggande. 

Domstolen återförvisar målet till miljö- och byggnadsnämnden för att meddela bygglov i 

efterhand för den utförda tillbyggnaden. 

________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten  
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§ 127 
 

MARK OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM 2012-05-22 I MÅL M 6553-11,  

ÄNDRING AV MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BESLUT 2011-10-27 

AVSEENDE TILLSTÅND FÖR NN TILL VINDKRAFTANLÄGGNING PÅ 

FASTIGHETERNA MUNKEDAL BRÄCKE X:X 

M. FL. OCH LYSEKIL FÄRLEV X:X. 

 

Diarienummer: 09/0823 

 

Ärendebeskrivning 

Miljöprövningsdelegationen beslutade den 22 maj 2012 att bevilja tillstånd för NN (bolaget) 

att uppföra och driva åtta vindkraftverk med en totalhöjd av 150 m på rubricerade fastigheter 

(Skottfjället) 

Miljöprövningsdelegationen avslog bolagets yrkande vad gäller fem vindkraftverk med 

tillhörande tillfartsvägar inom den västra delen av Skottfjället. 

Beslutet överklagades av bolaget som yrkade att samtliga 13 ansökta verk skall få anläggas 

samt att ställandet av säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder skall delas 

in i etapper. Beslutet överklagades även av ägarna till två närliggande fastigheter som yrkade 

på ytterligare begränsning av vindkraftetableringen. 

Mark och miljödomstolen har i dom den 22 maj 2012 beslutat ändra 

Miljöprövningsdelegationens beslut så att tillstånd medges för samtliga tretton vindkraftverk i 

enlighet med bolagets yrkanden i överklagandet. Även den ändrade tidplanen för ställande av 

säkerhet godtogs av Miljödomstolen efter att Miljöprövningsdelegationen tillstyrkt detta. 

Övriga överklaganden avslogs. 

 

Bakgrund 
Bolaget planerade ursprungligen att uppföra 21 vindkraftverk på Skottfjället varav fyra i 

Lysekils kommun. Efter samråd med berörda myndigheter och organisationer samt 

genomförande av naturvärdesinventeringar och arkeologiska utredningar bantades projektet 

så att tillståndsansökan kom att omfatta 13 verk varav ett i Lysekils kommun. 

Miljö och byggnadsnämnden i Lysekils kommun tillstyrkte i yttrande den 4 november 2010 

till Miljöprövningsdelegationen att tillstånd skulle lämnas i enlighet med bolagets ansökan då 

man fann att Miljöavdelningens synpunkter på lokaliseringarna i Lysekils kommun hade 

tillgodosetts. Miljö- och byggnämnden i Munkedals kommun har tillstyrkt placeringen av de 

12 vindkraftverken i Munkedal. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 127 
 

 

Mark och miljödomstolens domskäl 

Mark och miljödomstolen redogör i domskälen för sina överväganden beträffande påverkan 

på kulturmiljö, naturmiljö, befintlig bostadsbebyggelse, planförhållanden samt 

bestämmelserna i 2, 3 och 4 kap. miljöbalken. Domstolen har även företagit syn i det 

tilltänkta vindkraftområdet samt vi kulturmiljön kring Bärfendals kyrka. 

Domstolen finner att mot bakgrund av vad som anförts får sammantaget anses att det 

allmänna intresset att bygga ut vindkraften för att främja en hållbar utveckling i enlighet med 

1 kap. 1 § miljöbalken talar för ett bifall till bolagets överklagande vid prövning enligt 3 kap. 

6 § miljöbalken. Vindkraftparkens utformning på Skottfjället överensstämmer med  

 

Munkedals kommuns översiktsplan som antogs i juni 2010 och är en del i uppfyllandet av 

regeringens miljömål för förnybar energi. De motstående intressena är inte av sådan styrka att 

de i någon del av området utgör hinder för sökt etablering. Den bedömningen har också gjorts 

i kommunens översiktsplan. Bolaget bör därmed meddelas tillstånd till uppförande och drift 

av de tretton vindkraftverk som ansökan omfattar. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 128  

 

FÖRELÄGGANDE OM BORTTAGANDE AV VINODLING INOM 

STRANDSKYDDAT OMRÅDE PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 12/558 

Fastighetsägare: Lysekils kommun 

Mottagare: NN 

Adress: XX 

 

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. Nämndens beslut 

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 miljödomstolens dom överklagades av NN till 

Mark- och miljööverdomstolen som i beslut den 15 maj 2012 inte meddelar 

prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därmed fast vilket innebär att 

strandskyddsdispens saknas för vinodlingen och att denna nu måste plockas bort. 

 

Förslag till beslut har skickats den 22 maj 2012 till NN för kommunicering. Yttrande har 

inkommit den 5 juni 2012. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att förelägga NN, XX (XX), vid ett löpande vite per vecka av 3 000 kr, 

att avlägsna vinodlingen som anlagts inom strandskyddat område på fastigheten Slätten X:X 

vid Gullmarsbaden,  

se bilaga 1. 

 

att åtgärderna ska vara vidtagna senast 3 månader efter att ni tagit del av beslutet. Det löpande 

vitet utgår fr.o.m. den vecka som infaller efter 3-månadersperiodens utgång. Åtgärderna ska 

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

 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att NN, XX, XX (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. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 128 
 

 

att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

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

miljöbalken (1998:808) 

________ 

 

Yrkande 

Filip Nordqvist (FP), Christer Hammarqvist C), Hans Nordlund (M), Bo Göthesson (S) och 

Torbjörn Stensson (S) bifaller förvaltningens tjänsteskrivelse i stort men med ändring att  

genomförandetiden för rättelse ska ändras till den 30 april 2013 för att ge plantorna den bästa 

omplanteringsförutsättningen.  

 

Proposition 

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

enlighet med Nordqvist m.fl. yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och förelägger NN, XX 

(XX), vid ett löpande vite per vecka av 3 000 kr, att avlägsna vinodlingen som anlagts 

inom strandskyddat område på fastigheten Slätten X:X vid Gullmarsbaden, se bilaga 

1. 

 

2 Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 30 april 2013. Det löpande vitet utgår fr.o.m. 

den vecka som infaller efter den 30 april 2013. Åtgärderna ska utföras på ett sådant 

sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

Den del av beslutet om föreläggande som gäller genomförandetid, motiveras med att 

växterna ska kunna omplanteras vid gynnsammast möjliga tidpunkt i årsväxtcykeln. 

 

3 Nämnden beslutar vidare att NN, XX (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. 

 

4 Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

 

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

§§ miljöbalken (1998:808) 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till 

XX, Överklagningshänvisning, rek+mb 

Akten  
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§ 129 

 

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ 

FASTIGHETEN HOLLÄNDARÖD X:X 

 

Diarienummer: 08/1032 

Fastighetsadress: XX 

Mottagare: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Medbo-Holländarödområdet 

våren 2008 inspekterades avloppet på fastigheten Holländaröd X:X den 16 april 2008. 

Fastigheten ägs av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den 

befintliga avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de 

krav som med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen 

utgörs av en äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) utan T-rör och utan efterföljande rening 

med utsläpp till eventuell stenkista. Efter inspektionen skickades en rapport till dåvarande 

fastighetsägarna (NN och NN) med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och 

vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägarna 

informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i 

nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 2 november 2011till 

nuvarande ägare med uppmaning om att lämna in ansökan om tillstånd senast den 1 april 

2012. Fastighetsägarna upplystes om att ärendet kommer tas upp i nämnden för beslut om 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten om tillstånd för avlopp inte söks. Förslag till beslut har 

kommunicerats med fastighetsägarna. De har svarat (den 2 maj 2012) att de inte kände till att 

krav ställts på åtgärd av avloppet förrän i november 2011 då de fick en påminnelse om detta. 

Ansökan har nu påbörjats men är inte komplett. På detta brev har miljöenheten uppmanat att 

omgående utreda placering m.m. av nytt avlopp och komma in med kompletteringar så att 

tillstånd kan lämnas innan ärendet ska tas upp i nämnden. Någon komplettering har ännu inte 

inkommit. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda NN (XX) och NN (XX), XX, vid ett 

vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 2013 släppa ut avloppsvatten från fastigheten 

Holländaröd X:X i Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening. 

 

 

Forts.  
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Forts. § 129 

 

 

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistret 

 

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§ 

miljöbalken (1998:808). 

________ 

 

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 

 

1 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att förbjuda 

NN  (XX) och NN (XX) XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 

2013 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Holländaröd X:X i Lysekils kommun 

som inte har genomgått av nämnden godkänd rening. 

 

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 

§§ miljöbalken (1998:808). 

 

3 Beslutet sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN , Överklagningshänvisning, rek + mb 

NN, Överklagningshänvisning, rek + mb  

Inskrivningsmyndigheten 
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§ 130 

 

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ 

FASTIGHETEN MEDBO X:X 

 

Diarienummer: 08/1044 

Fastighetsadress: XX 

Mottagare: NN och NN 

Adress: NN 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Medbo-Holländarödområdet 

våren 2008 inspekterades avloppet på fastigheten Medbo X:X den 23 april 2008. Fastigheten 

ägs av NN och NN med vardera 50 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga 

avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som 

med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en 

äldre slamavskiljare (enkammarbrunn) med trasigt T-rör och utsläpp direkt till dike. Efter 

inspektionen skickades en rapport till fastighetsägarna med en redovisning av avloppets 

standard enligt ovan och vilka krav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. 

Fastighetsägarna informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan 

komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 2 

november 2011 till ägarna med uppmaning om att lämna in ansökan om tillstånd senast den 1 

april 2012. Fastighetsägarna upplystes om att ärendet kommer tas upp i nämnden för beslut 

om förbud mot utsläpp av avloppsvatten om tillstånd för avlopp inte söks. Fastighetsägarna 

har ännu inte inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut 

har kommunicerats med fastighetsägarna som kommit in med en skrivelse om att avloppet 

ska åtgärdas. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att förbjuda NN (XX) och NN (XX), XX, vid ett vite om 30 000 kr 

vardera, att efter den 30 juni 2013 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Medbo X:X i 

Lysekils kommun som inte har genomgått av nämnden godkänd rening. 

 

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistret 

 

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§ 

miljöbalken (1998:808). 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 130 

 

 

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 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att förbjuda 

NN (XX) och NN (XX), XX, vid ett vite om 30 000 kr vardera, att efter den 30 juni 

2013 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Medbo X:X i Lysekils kommun som 

inte har genomgått av nämnden godkänd rening. 

 

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 

§§ miljöbalken (1998:808). 

 

3 Beslutet sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, rek + mb  

NN, Överklagningshänvisning, rek + mb  

Inskrivningsmyndigheten 
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§ 131 
 

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ 

FASTIGHETEN MEDBO X:X 

 

Diarienummer: 08/1039 

Fastighetsadress: XX 

Mottagare: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Medbo-Holländarödområdet 

våren 2008 inspekterades avloppet på fastigheten Medbo X:X den 31 mars 2008. Fastigheten 

ägs av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga 

avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som 

med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en 

äldre slamavskiljare (trekammarbrunn) utan T-rör och utan dokumenterad efterföljande 

rening med utsläpp till dike. Efter inspektionen skickades en rapport till dåvarande 

fastighetsägaren (NN) med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka krav 

som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades även 

om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga 

åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 2 november 2011 till nuvarande ägare 

med uppmaning om att lämna in ansökan om tillstånd senast den 1 april 2012. 

Fastighetsägaren upplystes om att ärendet kommer tas upp i nämnden för beslut om förbud 

mot utsläpp av avloppsvatten om tillstånd för avlopp inte söks. Fastighetsägaren har ännu inte 

inkommit med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Förslag till beslut har 

kommunicerats med fastighetsägaren men något yttrande har inte inkommit. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att förbjuda NN (XX), XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 

juni 2013 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Medbo X:X i Lysekils kommun som inte 

har genomgått av nämnden godkänd rening. 

 

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistret 

 

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§ 

miljöbalken (1998:808). 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 131  

 

 

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 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att förbjuda 

NN (XX), XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2013 släppa ut 

avloppsvatten från fastigheten Medbo X:X i Lysekils kommun som inte har 

genomgått av nämnden godkänd rening. 

 

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 

§§ miljöbalken (1998:808). 

 

3 Beslutet sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, rek + mb 

Inskrivningsmyndigheten 
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§ 132 

 

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BOSTADSHUS PÅ 

FASTIGHETEN MEDBO X:X 

 

Diarienummer: 08/989 

Fastighetsadress: XX 

Mottagare: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med en inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Medbo-Holländarödområdet 

våren 2008 inspekterades avloppet på fastigheten Medbo X:X den 29 april 2008. Fastigheten 

ägs av NN med 100 %. Miljöenheten kunde konstatera att den befintliga 

avloppsanläggningen till vilken både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som 

med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken kan ställas på rening. Avloppsanläggningen utgörs av en 

äldre slamavskiljare (trekammarbrunn, troligen otät) utan T-rör och utan dokumenterad 

efterföljande rening med utsläpp till dike. Efter inspektionen skickades en rapport till 

fastighetsägaren med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilka krav som 

gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades även om att 

en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga 

åtgärder då vidtagits. En påminnelse skickades den 2 november 2011 till ägaren med 

uppmaning om att lämna in ansökan om tillstånd senast den 1 april 2012. Fastighetsägaren 

upplystes om att ärendet kommer tas upp i nämnden för beslut om förbud mot utsläpp av 

avloppsvatten om tillstånd för avlopp inte söks. Förslag till beslut har kommunicerats med 

fastighetsägaren som kommit in med en ansökan, dock inte något yttrande. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att förbjuda NN (XX), XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 

juni 2013 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Medbo X:X i Lysekils kommun som inte 

har genomgått av nämnden godkänd rening. 

 

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistret 

 

att beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§ 

miljöbalken (1998:808). 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 132 

 

 

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 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att förbjuda 

NN (XX), XX, vid ett vite om 60 000 kr, att efter den 30 juni 2013 släppa ut 

avloppsvatten från fastigheten Medbo X:X i Lysekils kommun som inte har 

genomgått av nämnden godkänd rening. 

 

2 Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 

§§ miljöbalken (1998:808). 

 

3 Beslutet sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN, Överklagningshänvisning, rek + mb  

Inskrivningsmyndigheten 

Akten 
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§ 133 

 

BEGÄRAN OM PRÖVNINGSTILLSTÅND –  

ANSÖKAN OM PRÖVNINGSTILLSTÅND HOS MARK- OCH 

MILJÖÖVERDOMSTOLEN FÖR ÖVERKLAGANDE AV MARK- OCH 

MILJÖDOMSTOLENS DOM GÄLLANDE FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 2010 / 1233 

Mark- och miljödomstolens mål nr  P 6832-11 R5 

Fastighetsadress: XX 

Byggherre NN 

 

Ärendebeskrivning 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i en dom den 23 maj 2012, gällande 

byggnadsåtgärder i strid med beviljat bygglov på fastigheten Slätten X:X i Lysekils kommun, 

underkänt plan- och bygglagens krav att en byggherre har att följa beslut som är meddelade 

med stöd av denna lag. Man har dessutom underkänt lagens bestämmelser om straffavgifter, 

s.k. byggnadsavgift, för den som inte följer fattade bygglovbeslut. Domstolen har återlämnat 

ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beviljande av bygglov. 

 

I domen har man uttalat sig om frågan om anpassning till befintlig byggnad, samt till 

omgivningen. Man har med detta gått emot kommunens sakkunniga i arkitektur- och 

kulturmiljöfrågor, samt upphävt länsstyrelsens beslut vilket gick på kommunens linje. 

De personer som varit beslutande i mark- och miljödomstolens vid denna dom har ingen 

utbildning eller yrkeserfarenhet av arkitektur, stadsbyggnad, samhällsplanering, kulturmiljö 

eller bevarandefrågor. Den lagfarne domaren har under några år varit chefsjurist vid en 

länsstyrelse, såvitt kan förstås med inriktning på miljöfrågor, vilket med största sannolikhet 

inte medfört någon djupare erfarenhet vad gäller arkitektur och stadsbyggnad. Det tekniska 

rådet har enbart utbildning och yrkeserfarenhet som lantmätare. 

 

Ovanstående är synnerligen anmärkningsvärt och kan få fundamental betydelse för bygglovs- 

och tillsynsverksamhet som kommunerna ska utföra med stöd av plan- och bygglagen. Det är 

därför av mycket stort intresse att få saken prövad i högsta instans. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bör begära prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen 

för att få ovanstående dom upphävd. 

Överklagandetiden går ut innan miljö- och byggnadsnämndens möte, och en skrivelse till 

Mark- och miljööverdomstolen har inte hunnit författas vid utskicket av handlingar till mötet, 

varför stadsarkitekten har skrivit och skickat in begäran om prövnings-tillstånd i tiden 

däremellan. Nämnden har att ta ställning till om man vill ställa sig bakom skrivelsen, eller om 

man ska acceptera mark- och miljödomstolens dom och dra tillbaka skrivelsen. 

 

 

Forts.  
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Forts. § 133 

 

 

Efter förfrågan har Mark- och miljödomstolen i Vänersborg översänt en kopia på en bilaga till 

sin arbetsordning i vilken fördelningen av ärenden till personer inom domstolen specificeras. 

I en kommentar till denna sägs att: 

”Möjligheterna till samordning mellan mål med geografiskt eller funktionellt samband kan 

tillgodoses genom inbördes omfördelning mellan rådmän, tekniska råd och berednings-

jurister.” 

I mail från enhetschefen på domstolen sägs att omfördelningsmöjligheterna ”används 

tämligen ofta”. 

Detta kan inte tolkas som annat än att mark- och miljödomstolen i realiteten har en geografisk 

indelning av de tekniska rådens verksamhet, och inte en som tar hänsyn till deras kunskaper, 

vilket förklarar varför det i det nu aktuella ärendet förkom ett tekniskt råd med enbart 

lantmäteribakgrund. 

 

Det finns därför anledning att begära hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg att man tar 

på allvar frågan om de tekniska rådens kompetens vad gäller vilka ärenden dessa deltar i. Det 

kan av propositionen till lagen om mark- och miljödomstolar utläsas att Regeringen haft som 

syfte att bredda de tekniska rådens kompetens till alla de frågor som domstolarna nu ska 

handlägga. Då det kan anses omöjligt att enskilda tekniska råd kan besitta all kunskap, får det 

förutsättas att domstolen ska ha tekniska råd med olika utbildning och bakgrund, så att det 

alltid går att tillsätta ett tekniskt råd med rätt kunskapsbas. 

 

För att ytterligare understryka vikten av att det nya instanssystemet fungerar på ett rättssäkert 

och förutsägbart sätt vad gäller överklaganden av ärenden inom plan- och bygglagens ramar, 

bör miljö- och byggnadsnämnen begära att Justitieombudsmannen (JO) granskar hur mark- 

och miljödomstolarna fördelar ärenden på tekniska råd med olika kunskapsbakgrund, samt 

om domstolarna har tillräcklig mängd tekniska råd med kunskaper för de mål man 

handlägger. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden godkänner stadsarkitektens skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen med 

begäran om prövningstillstånd, och antar den som sin egen. 

 

att nämnden uppdrar åt ordföranden och stadsarkitekten att författa en skrivelse till mark- och 

miljödomstolen med begäran att de tekniska råd som tillsätts i överklagningsärenden baserade 

på plan- och bygglagen, ska ha praktisk erfarenhet och kunskap om handläggning i relevanta 

delar av lagen, samt förutsättningar att göra bedömningar i fråga om arkitektur och 

kulturmiljö. 

 

att nämnden uppdrar åt ordföranden och stadsarkitekten att författa en skrivelse till 

Justitieombudsmannen (JO) med begäran att JO granskar om mark- och miljödomstolarnas 

fördelning av de tekniska råden på ärendetyper följer lagstiftarens avsikt, samt om de vid 

domstolarna tillgängliga tekniska råden har erforderlig kunskap för att kunna avgöra ärenden 

med bedömning av arkitektur och kulturmiljö. 

 

 

Forts.  
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Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 11 juni 2012 

________ 

 

Yrkande 

Bo Göthesson (S), Torbjörn Stensson (S) och Leif Ahl (K) yrkar bifall till stadsarkitektens 

tjänsteskrivelse och 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 godkänner stadsarkitektens skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen 

med begäran om prövningstillstånd, och antar den som sin egen. 

 

2 Nämnden uppdrar åt ordföranden och stadsarkitekten att författa en skrivelse till 

mark- och miljödomstolen med begäran att de tekniska råd som tillsätts i 

överklagningsärenden baserade på plan- och bygglagen, ska ha praktisk erfarenhet och 

kunskap om handläggning i relevanta delar av lagen, samt förutsättningar att göra 

bedömningar i fråga om arkitektur och kulturmiljö. 

 

3 Nämnden uppdrar åt ordföranden och stadsarkitekten att författa en skrivelse till 

Justitieombudsmannen (JO) med begäran att JO granskar om mark- och 

miljödomstolarnas fördelning av de tekniska råden på ärendetyper följer lagstiftarens 

avsikt, samt om de vid domstolarna tillgängliga tekniska råden har erforderlig kunskap 

för att kunna avgöra ärenden med bedömning av arkitektur och kulturmiljö. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Mark- och miljööverdomstolen 

Mark- och miljödomstolen 

JO 

Akten 
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TILLSYNSÄRENDE –  

UTFÖRD RÄTTELSE ENLIGT FÖRELÄGGANDE GÄLLANDE BORTTAGANDE 

AV MARKUPPFYLLNAD OCH MUR SOM SAKNAR MARKLOV/BYGGLOV  

PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1453 

Ankomstdatum: 2011-10-13 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Marklov för uppfyllnad av del av fastigheten lämnades den 26 januari 2011, och uppfyllnaden 

utfördes, dock till vissa delar inte i enlighet med marklovet. En stenmur uppfördes även utan 

bygglov. 

Beslutet överklagades av grannar till länsstyrelsen vilken i beslut den 4 maj 2011 upphäver 

marklovet. 

Länsstyrelsens beslut överklagades av byggherren till mark- och miljödomstolen, vilken i 

dom den 22 september 2011 avslog överklagandet, varvid länsstyrelsens upphävandebeslut 

står fast. Mark- och miljödomstolens dom har vunnit laga kraft, och befintlig markuppfyllnad 

och mur saknar därmed lov. 

 

Fastighetsägarna har presenterat en tidplan för borttagandet av fyllnadsmassorna och muren, 

vilken accepterades av miljö- och byggnadsnämnden den 8 december 2011 § 242. 

 

En ansökan om att få behålla en lägre nivå av markuppfyllnad på fastigheten Skaftö-Backa 

X:X behandlades av miljö- och byggnadsnämnden den 26 januari 2012 § 32. Nämnden 

beslutade då att ärendet inte skulle avgöras innan arbetet med att ändra detaljplanen för 

fastigheten hade slutfört, dock senast inom två år. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden förelade också den 26 januari 2012 § 33 ägarna till fastigheten 

Skaftö-Backa X:X att senast den 31 maj 2012, och i enlighet med deras egen tidplan, ha 

åstadkommit rättelse ifråga om undanröjande av olovlig markuppfyllnad och mur. 

 

Fastighetsägarna har den 17 maj 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen skickat fotografier 

på hur arbetet utförts, med jämförande fotografier på hur det såg ut innan markuppfyllnaden 

påbörjades. 

En byggnadsinspektör har varit på platsen den 31 maj 2012 för att verifiera och dokumentera 

rättelsens omfattning. 

 

 

Forts. 
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Det kan konstateras att muren tagits bort, att den från söder inkommande vägen till 

fastigheten Skaftö-Backa X:X i allt väsentligt har återställts, samt att bergklacken söder om 

byggnaden på fastigheten har frilagts. 

En kvarvarande uppfyllnad av marken kan konstateras mellan bergklacken i söder och en i 

öster. Då denna markuppfyllnad kan anses sakna betydelse, bör den inte föranleda något 

ytterligare ingripande från miljö- och byggnadsnämndens sida. 

 

Grannfastigheten Skaftö-Backa X:X (bostadsrättsförening) har vid förfrågan lämnat muntliga 

synpunkter på att tillfartsvägen från söder nu ligger på en högre nivå än tidigare. Detta 

innebär enligt de boende att vattenavrinningen in på deras gräsmattor har ökat. 

Föreningen har ingen synpunkt på den kvarvarande uppfyllnaden av marken mellan 

bergklackarna. 

________ 

 

Yrkande 

Bo Göthesson (S) och Torbjörn Stensson (S) yrkar att nämnden återtar utfärdat föreläggande 

då rättelse har vidtagits på fastigheten. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden upphäver föreläggandet om rättelse på fastigheten Skaftö-Backa 3:152, då 

de förelagda åtgärderna är utförda. 

 

2 Nämnden återkallar inskrivningen i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i 

Uddevalla. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN 

NN 

NN, Skaftö-Backa X:X, överklagningshänvisning, delgivningskvitto 

Inskrivningsmyndigheten 
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TILLSYNSÄRENDE –  

ÅTERTAGANDE AV FÖRELÄGGANDE ATT ÅTERSTÄLLA OLOVLIGT 

UTFÖRDA BYGGNADSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2003 / B138 

Fastighetsadress: XX 

Fastighetsägare: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden i Lysekils kommun 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 dåvarande ägaren via länsstyrelse och länsrätt, samt ansökan om 

prövningstillstånd i kammarrätt och Regeringrätten, men byggnadsnämndens beslut stod fast 

och vann 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. Den dåvarande fastighetsägaren 

tillskrevs den 10 juni 2009 med uppmaning att återställa byggnadsåtgärderna till det skick 

som tillåtits i bygglovet från 2001. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 oktober 2009 § 193 att förelägga om rättelse, 

inom tre månader från beslutet vunnit laga kraft: 

- Isolering i ytterväggar ska avlägsnas på samtliga våningar 

- Glasskjutpartier ska avlägsnas 

- Bastuanläggning ska avlägsnas 

- Toalett- och duschutrymme på ovanvåning ska avlägsnas 

- Köksutrymme på bottenvåning ska återställas till pentry i enlighet med bygglov 

daterat 22 januari 2001 

- Borttagande av övriga för bostads- eller kontorsändamål gjorda byggnadsåtgärder 

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

22 januari 2001 

 

 

Forts.  
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Länsstyrelsen upphävde i beslut den 18 oktober 2011 den sista punkten i ovanstående 

föreläggande, men fastställde de övriga fem. Beslutet överklagades till mark- och miljö-

domstolen. 

Mark- och miljödomstolen meddelade dom den 15 maj 2012, i vilken man upprätthöll 

länsstyrelsens upphävande av den sista punkten i föreläggandet, samt upphävde ytterligare två 

punkter gällande isolering samt wc/dusch på ovanvåning. 

 

Kvar finns alltså tre punkter som ska åtgärdas senast tre månader efter att mark- och 

miljödomstolens dom vunnit laga kraft: 

- Glasskjutpartier ska avlägsnas 

- Bastuanläggning ska avlägsnas 

- Köksutrymme på bottenvåning ska återställas till pentry i enlighet med bygglov 

daterat den 22 januari 2001. 

Återstår också beslutet om vite på 50 000 kronor per påbörjad kalendermånad efter tiden för 

åtgärdernas genomförande löpt ut, om dessa åtgärder inte slutförts. 

 

Fastigheten har under år 2012 bytt ägare, vilken nu är NN. Den nye ägaren är mån om att 

uppfylla kraven i mark- och miljödomstolens dom, och har därför undanröjt de åtgärder som 

listats ovan. 

Kommunens byggnadsinspektör har den 12 juni 2012, på begäran av fastighetsägaren, gjort 

syn på platsen och kunnat konstatera att åtgärderna är utförda i enlighet med det kvarvarande 

föreläggandet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden kan därför upphäva föreläggandet om rättelse samt beslutet om 

vite. Nämnden kan även återta inskrivningen i fastighetsboken rörande dessa. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden upphäver föreläggandet om rättelse på fastigheten Lönndal X:X, då de förelagda 

åtgärderna är utförda 

att nämnden upphäver beslutet om vite 

att nämnden återtar inskrivningen i fastighetsboken rörande ovanstående beslut 

________ 

 

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 Nämnden upphäver föreläggandet om rättelse på fastigheten Lönndal X:X, då de 

förelagda åtgärderna är utförda. 

 

2 Nämnden upphäver beslutet om vite. 

 

3 Vitesföreläggandet och anteckningen i fastighetsboken återtas hos 

Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN 

Inskrivningsmyndigheten 

Akten 
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ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ERSÄTTNINGSBYGGNAD 

(SJÖBOD) PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X, GULLMARSFJORDEN 

 

Diarienummer: 12/602 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 29 maj 2012 ansökt 

om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad för sjöbod på fastigheten Dalskogen X:X. I 

samband med ett tidigare bygglovärende på fastigheten söktes även lov för sjöboden men då 

den endast skulle renoveras krävdes inte bygglov eller strandskyddsdispens. Det visade sig 

dock att den var i sådant skick att den måste rivas. Bygglov eller dispens söktes dock inte för 

det förrän efter uppmaning från samhällsbyggnadsförvaltningen. Den befintliga sjöboden har 

alltså rivits och ska ersättas med en ny som är något större men på samma plats. Den rivna 

boden var 8,45 m2 och den ny ska bli 9,36 m2. Boden ska utformas och bli lika med en gamla 

förutom åt söder där två små fönster ersätts med ett liggande men med motsvarande höjd och 

placering som de gamla. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse den 4 juni 2012  

Översiktskarta 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

strandskyddsbestämmelserna för ersättningsbyggnad (sjöbod) på fastigheten Dalskogen X:X, 

vid Gullmarn i Lysekils kommun. 

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

Villkor 

att byggnadens placering, omfattning (yta, höjd) samt utformning ska följa ritningsunderlaget 

i ansökan. 

_______ 

 

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

7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för ersättningsbyggnad (sjöbod) på fastigheten 

Dalskogen X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun. 

 

2 Nämnden beslutar att endast den yta som upptas av sjöboden får tas i anspråk för 

ändamålet. 

 

Villkor 

Byggnadens placering, omfattning (yta, höjd) samt utformning ska följa ritningsunderlaget i 

bygglovansökan. 

________ 

 

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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BEGÄRAN OM BESLUT I FRÅGA OM TILLSYN AV MUSSELODLING VID 

MAKRILLESKÄR INOM FASTIGHETEN LYSE X:X 

 

Diarienummer: 2011/1132 

Verksamhetsutövare: NN 

Adress: XX 

Klagande: NN 

 XX 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 september 2011 (§ 177) att medge 

strandskyddsdispens för musselodling inom fastigheten Lyse X:X, vid Makrilleskär utanför 

Lysekil. Nämndens beslut överklagades av NN samt av NN till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län, som i beslut den 2 maj 2012 avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut har nu 

överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

NN köpte och övertog NNs musselodlingar vid Makrilleskär av konkursboet för NN. För 

dessa fanns strandskyddsdispens fram till sommaren 2010. Dessa var i mer eller mindre dåligt 

skick och har delvis städats bort men knappt hälften av odlingarna har iordningställts och 

finns kvar. Efter det att Nämnden medgett dispens för musselodling vid Makrilleskär har även 

en odling flyttats till området. Sammanlagt ligger dock färre odlingar idag vid Makrilleskär 

än de som fanns kvar efter NN. 

 

Nämnden har fått in en anmälan om olagliga odlingar vid Makrilleskär med hänvisning till att 

dispens saknas. I anmälan ställs krav på att nämnden fattar beslut om tillsynsåtgärder. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2012  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beslutar att NN, XX, får bedriva musselodling med de anläggningar som finns 

inom det område för vilket nämnden tidigare lämnat strandskyddsdispens för. Verksamheten 

får bedrivas i avvaktan på att ärendet om strandskyddsdispens, vilket är överklagat, slutligen 

har avgjorts. 

 

att verksamheten ska bedrivas inom det område som angivits i ansökan om 

strandskyddsdispens och följa villkoren i nämndens beslut om dispens. 

________ 

 

 

Forts. 
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Yrkande 

Yngve Larsson (FP) och Anneli Strand (S) 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 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och beslutar att NN, XX, 

får bedriva musselodling med de anläggningar som finns inom det område för vilket 

nämnden tidigare lämnat strandskyddsdispens för. Verksamheten får bedrivas i 

avvaktan på att ärendet om strandskyddsdispens, vilket är överklagat, slutligen har 

avgjorts. 

 

2 Verksamheten ska bedrivas inom det område som angivits i ansökan om 

strandskyddsdispens och följa villkoren i nämndens beslut om dispens. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, rek + mb 

NN, Överklagningshänvisning, delgivningskvitto 

Akten 
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BYGGLOVSANSÖKAN I EFTERHAND FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 

FASTIGHETEN SVEE X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0318 (Tillsynssärende diarienummer: 2010/1426) 

Ankomstdatum: 2012-03-22 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 

Svee X:X. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen 

bebyggelse (tidigare samlad bebyggelse). 

 

Den 5 oktober 2010 inkom en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden, diarienummer 

2010/1426, angående utförda byggnadsåtgärder vilket under hösten 2011 och inledningen av 

2012 kommunicerats med den sökanden. Detta har resulterat i att sökanden inkommit med en 

ansökan om bygglov i efterhand. Sökanden anger i sin ansökan att åtgärderna utförts i tron 

om att dessa varit bygglovsbefriade. Sökanden hänvisar till den praxis som 

Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige i Lysekils kommun fastställt angående att 

bygglovsbefriade tillbyggnader och/eller komplementbyggnader, utanför planlagt område 

eller s.k. samlad bebyggelse, enligt PBL 8 kap. 4a §, får ha en total byggnadsarea på 

maximalt 20 m
2
. Den aktuella fastigheten är dock belägen inom s.k. samlad bebyggelse varpå 

detta argument faller. 

 

De nu sökta tillbyggnaderna avser en carport och ett inglasat uterum. Carporten i norr uppgår 

till 28,9 m
2
, denna åtgärd uppfördes till sin nuvarande storlek under 2001. Det inglasade 

uterummet i öster uppgår till 15,7 m
2
. Under 2007 påbörjades denna åtgärd genom att ett 

skärmtak uppfördes vilket senare har byggts in till det uterum som står där idag. 

 

Berörda grannar Svee X:X, X:X samt X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan, inga 

yttranden har inkommit varför ingen erinran emot de utförda åtgärderna bedöms föreligga. 

 

Med anledning av att åtgärderna är utförda innan den 2 maj 2011 så är det plan- och 

bygglagen (SFS 1987:10) som är att beakta vid lovprövning. Enligt plan- och bygglagen 10 

kap. 4 § skall en byggnadsavgift på 4 gånger den normala bygglovtaxan tas ut när någon utan 

lov utför en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov. Byggnadsavgiften skall dock 

bestämmas till minst en tjugondels prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa kan 

byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Om rättelse (rivning eller 

annat undanröjande av det utförda) skett innan frågan om påföljd eller ingripande tagits upp 

på nämndens sammanträde skall inte byggnadsavgift tas ut. 

 

 

Forts.  
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Gällande frågan byggnads- och tilläggsavgift eller byggsanktionsavgift så är det den lägsta 

avgiften i endera plan- och bygglagen (SFS 1987:10) eller plan- och byggförordningen (SFS 

2011:338) som skall användas. Vid beräkning av avgiftens storlek framgår det att avgiften 

enligt plan- och bygglagen är den lägre. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beviljar bygglov i efterhand med stöd av 8 kap. 12 § plan- och bygglagen (SFS 

1987:10). Beslutet kan motiveras med att byggnadsåtgärderna inte kan anses innebära 

betydande olägenhet för omgivningen. 

 

att nämnden beslutar att ta ut byggnadsavgift med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen 

(SFS 1987:10) på 4 gånger den normala bygglovtaxan vilket motsvarar 8 880 kronor (4 x 2 

220). 

________ 

 

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

efterhand. Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärderna inte kan anses innebära 

betydande olägenhet för omgivningen. 

 

2 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) ska tas ut. 

Avgiften bestäms till 4 x 2 220 kr (4 x bygglovsavgiften). 

Avgiften 8 880 kronor ska betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom två 

månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, rek + mb 

Länsstyrelsen 

Akten  
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§ 139 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS / 

TRYGGHETSBOENDE PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET X:X 

 

Diarienummer: 2012/0276 

Ankomstdatum: 2012-03-16 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

 XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus / trygghetsboende. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 26 november 

2009. 

Byggnadsåtgärden är planenlig. 

LEVA i Lysekil har i yttrande tillstyrkt byggnationen. 

Räddningstjänsten har i yttrande framfört att en brandskyddsdokumentation skall framtas för 

byggnationen. 

Miljöenheten har meddelat att de inte har några invändningar mot byggnationen. 

Inga grannar bedöms vara berörda av åtgärden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan-och bygglagen, PBL. 

________ 

 

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 Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL beviljas bygglov. 

 

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

byggherrens förslag: NN, XX 

________ 

 

 

Forts. 
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KRAV OCH UPPLYSNINGAR 

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

startbesked. 

 

 Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats, tillkommer avgift motsvarande 1 

prisbasbelopp. 

 

 Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 

kommer separat. Vid det tekniska samrådet kommer bl.a. kontrollplanen att fastställas. 

 

 Utsättning av byggnaden ska ske genom miljö- och byggnadsnämndens försorg eller 

av annan som nämnden godtar som kompetent för uppgiften. 

 

 Byggnaden skall utföras radonsäker. 

 

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

och bygglagen. 

 

 Ett bygglov kan endast tas i anspråk om byggherren också har förfoganderätt över den 

aktuella marken. Bygglovet i sig innebär inget ställningstagande gällande 

förfoganderätt över marken. 

 

Beslutets giltighetstid 

Ett bygglov upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden NN, Överklagningshänvisning 

Beslutet kungörs: 

Post- och inrikes Tidningar  
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§ 140 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ANLÄGGANDE AV BADPLATS OCH BRYGGOR 

PÅ DEL AV FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 2012/0445 

Ankomstdatum: 2012-04-25 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov gällande anläggande av badplats med bryggor, berörande 

fastigheterna Skaftö-Backa X:X, X:X och X:X i Grundsund. 

För åtgärden har, av Miljö- och byggnadsnämnden Lysekils kommun, positivt 

förhandsbesked medgivits den 19 augusti 2010 § 187. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i beslut den 29 september 2010 lämnat sitt 

medgivande till projektet. 

 

Den aktuella platsen med bryggor är placerad inom detaljplanelagt område, vilket i planen är 

betecknat med ”allmän plats – park”. Planen antogs 1986-01-21, och vann laga kraft 1988-11-

24. 

 

Alla planerade bryggor ligger på fastigheten Skaftö-Backa X:X vilken ägs av Lysekils 

kommun. Fastigheterna Skaftö-Backa X:X och X:X ligger norr därom, och är 

allemansrättsligt tillgängliga. 

 

Projektet beskrivs av sökanden på följande sätt: 

”Bygglovsansökan avser en långbrygga som förbinder nuvarande bryggväg till restaurangen 

NN med naturområdet 100 meter norrut, kallat Skäddhålan, där fastigheterna Skaftö-Backa 

X:X och X:X är belägna. Bryggan är avsedd att via strandpromenaden/ långbryggan ge 

allmänheten tillgång till markområdet vid Skäddhålan där avsikten är att i en andra etapp 

skapa en badplats och rekreationsplats.” 

 

Den privatägda marken Skaftö-Backa X:X och X:X berörs inte till någon del av ovan 

beskrivna anläggning.” 

Det kan i detta sammanhang påpekas att det redan idag är tillåtet att bada på fastigheterna 

Skaftö-Backa X:X, X:X och X:X, och att ansökan gäller anordningar på X:X för att förenkla 

för badande. 

 

Planer och bestämmelser 

Det aktuella landområdet för badplats är i gällande detaljplan markerat som ”allmän plats – 

park”. Vattenområdet är markerat som just ”vattenområde”, och i detaljplanens bestämmelser 

står: ”Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller 

överbyggas.” 

 

 

Forts. 
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(forts. planer och bestämmelser) 

Området längs vattnet norr om den föreslagna badplatsen ligger inom strandskyddat område, 

vilket också gäller för fastigheterna Skaftö-Backa X:X och X:X. På en 7-8,5 m bred remsa 

längs södra delen av Skaftö-Backa X:X gäller också detaljplanens bestämmelse om ”allmän 

plats – park”. 

Även om det inte specifikt är angivet som badplats i detaljplanen kan detta ändamål ändå 

hävdas ha sådant allmänt intresse att det är i enlighet med planbestämmelserna. 

 

Ägoförhållanden 

Den föreslagna badplatsen samt området för gångbrygga ligger helt inom mark och vatten 

som ägs av Lysekils kommun. 

Norr om den aktuella platsen ligger två fastigheter i privat ägo, Skaftö-Backa X:X och X:X. 

Fastigheten Skaftö-Backa X:X, längst norrut, ägdes tidigare av NN. Detta företag sökte 1976 

tillstånd att uppföra ett bostadshus på platsen, vilket avstyrktes av Byggnads-nämnden i 

Lysekils kommun, och avslogs av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Ett överklagande 

av detta beslut till Regeringen återkallades senare. Numera ägs fastigheten av två 

privatpersoner. Den vid den föreslagna badplatsen närmast liggande fastigheten är enligt 

uppgift sju oskiftade dödsbon efter ett ursprungligt oskiftat dödsbo från 1933. 

Dödsbodelägarna uppgår enligt samma uppgifter till cirka 45 personer. Då fastigheten genom 

strandskyddet inte kan användas för bebyggelse eller annat enskilt ändamål, och då varje 

enskild delägare har en liten del av helheten, har det ansetts obehövligt att kommunicera med 

alla dessa dödsbodelägare. 

 

Grannehörande 

Handlingar i ärendet har skickats till ägarna till fastigheten Skaftö-Backa X:X, till ett flertal 

dödsbodelägare till Skaftö-Backa X:X, ägarna av restaurangen NN samt verksamhetsutövarna 

vid NN. Ägarna till Skaftö-Backa X:X har lämnat sitt medgivande. Från övriga tillfrågade har 

inga yttranden inkommit. 

 

Remisser 

Remisser har tidigare skickats till Räddningstjänsten samt till Rambo (avfallshantering). 

Ingen av dessa hade funnit anledning av svara på remissen, vilken enligt text på denna ska 

tolkas som att de inte har något att invända.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan-och bygglagen, PBL. 

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

bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

att med detta startbesked bestämmer nämnden att: 

Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

 

Forts.  
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Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Med stöd av 9 kap. 30 § plan-och bygglagen beviljas bygglov. 

 

2 Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

3 Med detta startbesked bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

KRAV OCH UPPLYSNINGAR 

 Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för slutbesked: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov.  

 

 Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 

miljö-och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 

 

 En förutsättning för utnyttjande av lovet är att byggherren har förfoganderätt över 

marken och att upplåtelse avtal har tecknats med kommunen. 

 

Beslutets giltighetstid 

Miljö-och byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om 

bygglov upphör att gälla. 

 

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

från den dag beslutet vunnit laga kraft. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, NN, Överklagningshänvisning  

Underrättelse om beslutet till 

Skaftö-Backa X:X, Dödsbodelägare till Skaftö-Backa X:X, ägarna av restaurangen NN samt 

verksamhetsutövarna vid NN. 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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ÅTERREMITTERAD ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 

FRITIDSHUS, SAMT RIVNINGSLOV FÖR RIVNING AV BEFINTLIG BYGGNAD,  

PÅ FASTIGHETEN SKÖLLUNGEN X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 0608 

Ankomstdatum: 2011-04-26 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser en återremitterad ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, samt 

rivningslov för rivning av befintlig byggnad, på fastigheten Sköllungen X:X. 

För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 17 december 1963. 

 

På fastigheten får byggas en huvudbyggnad med en byggnadsarea på högst 75 m
2
 samt ett 

med huvudbyggnaden sammanbyggt eller fristående uthus med en byggnadsarea på högst 

15 m
2
. Byggnadshöjden får vara högst 3,2 meter för huvudbyggnad och högst 2,5 meter för 

fristående uthus. 

 

Detaljplanen för området är avsedd för fritidshusbebyggelse, varför miljöbalkens 

begränsningar gällande nybyggnad av fritidshus söder om Brofjorden inte är tillämpliga. 

 

Den enligt detaljplanen anvisade byggbara ytan på fastigheten är, med beaktande av 

4,5 meters avstånd till gräns mot granntomt, cirka 155 m
2
 vilket utgör endast 13 % av 

tomtarean. Valmöjligheterna vid placering av byggnaden enligt detaljplanen är således starkt 

beskurna. 

Som jämförelse kan nämnas att grannfastigheten Sköllungen X:X har en byggbar yta på cirka 

380 m
2
, vilket utgör 34 % av tomtarean. 

 

Ansökan gäller en sammanbyggd huvudbyggnad och uthusbyggnad på 90 m
2
. Byggnads-

höjden är 3,2 meter. Byggnadsarea och byggnadshöjd är således planenliga. 

Byggnaden till stor del placerad på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. Detta är 

en avvikelse från planbestämmelserna. 

 

Motivet till att placera byggnaden på den föreslagna platsen är att tomten är planare där, 

medan det befintliga huset som nu avses rivas är byggt i två nivåer för att ta upp 

höjdskillnader på den för byggnation tillåtna delen av tomten. Att bygga i nivåer försvårar 

möjligheterna att uppfylla detaljplanens krav på maximal byggnadshöjd, samt innebär 

svårigheter med tillgänglighet inom- och utomhus. 

 

Miljöenheten har i yttrande meddelat att det på fastigheten finns en sluten tank för WC och en 

äldre anläggning för BDT-vatten, samt att sökandena lämnat in ansökan om ny avlopps-

anläggning för BDT. Miljöenheten har inga synpunkter på bygglovsansökan. 

 

Forts.  
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Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade den 26 april 2011 § 180 en ansökan gällande 

bygglov för nybyggnad av fritidshus, samt rivningslov för rivning av befintlig byggnad, men 

där huset i sin helhet var placerat på mark som inte får bebyggas. Nämnden ville se ett 

alternativ där mer av huset var placerat på planenlig mark. 

 

Sökanden har reviderat placeringen av byggnaden, men ser ingen möjlighet att placera 

byggnaden helt planenligt med uppfyllande av övriga planbestämmelser. Sökanden har därför 

begärt att få ett beslut på de nu föreliggande reviderade handlingarna. 

 

Berörda grannar Sköllungen X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X gavs inför den 

tidigare behandlingen av ärendet tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. Medgivande till 

åtgärderna inkom från Sköllungen X:X, och i övrigt inkom inga synpunkter. 

 

Ett nytt grannehörande med de nya handlingarna, och till samma grannar som ovan är under 

utförande. Hörandetiden går ut efter att möteshandlingar skickas till nämndens ledamöter, 

men innan nämndens möte. Eventuella yttranden kommer att redovisas i detalj på mötet. 

 

Vid ett eventuellt beslut om bygglov ska villkoras att den nya byggnaden inte får tas i bruk 

förrän den gamla byggnaden på fastigheten har rivits. 

Det bör också upplysas om att hela byggrätten för huvudbyggnad och uthusdel i och med 

detta bygglov är ianspråktaget, och att bygglov för ytterligare byggnader eller tillbyggnader 

inte kan påräknas utan en detaljplaneändring. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 § (mindre avvikelse 

från detaljplan), beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med förrådsdel. 

att beslutet kan motiveras med att det av topografiska skäl kan anses som en lämplig 

placering, samt att den inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. 

att beslutet bör villkoras med att befintligt fritidshus på fastigheten ska ha rivits innan den nya 

byggnaden får tas i bruk. 

att nämnden beviljar rivningslov för befintligt fritidshus på fastigheten. 

att nämnden upplyser om att hela byggrätten för huvudbyggnad och uthusdel i och med detta 

bygglov är ianspråktaget, och att bygglov för ytterligare byggnader eller tillbyggnader inte 

kan påräknas utan en detaljplaneändring 

________ 

 

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.  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-14 59 (97) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

Forts. § 141 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10)  (mindre avvikelse från 

detaljplan), beviljas bygglov för nybyggnad av fritidshus med förrådsdel. 

Beslutet motiveras med att det av topografiska skäl kan anses som en lämplig 

placering, samt att den inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. 

 

2 Rivningslov beviljas för rivning av befintligt fritidshus på fastigheten. 

 

Villkor 

Beslutet villkoras med att befintligt fritidshus på fastigheten ska ha rivits innan den nya 

byggnaden får tas i bruk. 

 

Upplysning 

Nämnden upplyser om att hela byggrätten för huvudbyggnad och uthusdel i och med detta 

bygglov är ianspråktaget, och att bygglov för ytterligare byggnader eller tillbyggnader inte 

kan påräknas utan en detaljplaneändring 

________ 

 

Övriga upplysningar 

 Innan arbetet påbörjas ska en bygganmälan göras och uppgift om kvalitetsansvarig 

ska lämnas till bygglovenheten 

 

 Utsättning av byggnaden ska ske genom miljö- och byggnadsnämndens försorg eller 

av annan som nämnden godtar som kompetent för uppgiften. 

 

Beslutets giltighetstid 

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

år från dagen för detta beslut. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, NN, Överklagningshänvisning 

Underrättelse om beslutet 

Sköllungen X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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§ 142 

 

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV BYGGLOV I EFTERHAND FÖR AVVIKELSER 

FRÅN BEVILJAT BYGGLOV GÄLLANDE NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

OCH KOMPLEMENTBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN KNARREVIK X:X,  

SAMT BESLUT I FRÅGAN OM BYGGNADSAVGIFT OCH TILLÄGGSAVGIFT 

 

Diarienummer: 2011 / 1529 (ursprungligt bygglov 2006 / B0343) 

Ankomstdatum: 2011-11-07 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om ändring av bygglov i efterhand för avvikelser från beviljat bygglov 

gällande nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Knarrevik X:X, 

samt beslut i frågan om byggnadsavgift och tilläggsavgift. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, och utanför sammanhållen bebyggelse. 

Området är inte riksintresseområde enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

 

Byggnadsnämnden i Lysekils kommun meddelade den 15 juni 2006 § 165 positivt förhands-

besked för nybyggnad av enbostadshus, samt avstyckning av tomt från fastigheten Knarrevik 

X:X. 

Byggnadsnämnden beviljade den 24 augusti 2006 § 187 bygglov för ett enbostadshus samt en 

verkstads-/carport-/förrådsbyggnad på den del av Knarrevik X:X som var under nybildning 

som separat fastighet. 

 

När byggherren år 2011 inkom med relationshandlingar samt en undertecknad kontrollplan 

för begäran av slutbevis, kunde väsentliga skillnader konstateras mellan ritningarna i 

bygglovet och relationsritningarna. 

Normalt kan smärre ändringar godtas, såsom fönster- och dörrflyttningar eller några få 

kvadratmeters skillnad, då byggnaden är placerad utanför detaljplan där exakt uppfyllelse av 

planbestämmelser inte är ett krav. 

 

De konstaterade skillnaderna var: 

Bygglovet gällde ett enbostadshus på 86 m
2
 bruttoarea [BTA] i ett plan med en byggnadshöjd 

på 3,6 meter och med fackverkstakstolar som inte medger inredning av vind, samt för en 

verkstadsbyggnad på 161 m
2
 BTA i ett plan med en byggnadshöjd på 4,0 meter och även 

denna med fackverkstakstolar. 

Relationsritningarna visar ett enbostadshus med 172 m
2
 BTA i två plan i en byggnad med 

förhöjt väggliv till en byggnadshöjd på 4,7 meter, samt en verkstadsbyggnad på 210 m
2
 BTA 

delvis i två plan med en byggnadshöjd på 5,1 meter. 

 

 

Forts. 
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(forts. konstaterade skillnader) 

Skillnaderna är avsevärda. För bostadshuset är avvikelserna från bygglovets ritningar +100 % 

våningar (två våningar istället för en), +100 % bruttoarea och +30 % byggnadshöjd. För 

verkstadsbyggnaden är avvikelserna +50% våningar (halva byggnaden har två våningar), 

+30 % bruttoarea och +27 % byggnadshöjd. 

 

Något hinder för att bevilja bygglov i efterhand torde inte föreligga, men i samband med att 

avvikelser från beviljat bygglov konstaterats har miljö- och byggnadsnämnden att ta beslut i 

fråga om avgifter. 

 

När ett ärende gällande bygglov i efterhand ska behandlas, ska miljö- och byggnadsnämnden 

också ta beslut i frågan om byggnadsavgift och tilläggsavgift (alternativt den nya plan-

 och bygglagens sanktionsavgifter). Om ärendet är från före den 2 maj 2011 ska den 

beräkningsmetod för avgifterna i dessa två lagar användas som ger den lägsta summan. 

 

Den lägsta summan på avgifterna kommer från den äldre plan- och bygglagen (1987:10) 

10 kap. 4 och 7 §§. Hade den nya plan- och bygglagen uträkningssystem använts, hade man 

redan vid uträkningen av sanktionsbeloppet för överskjutande bruttoarea på bostadshuset vida 

överstigit nedanstående sammalagda avgift. 

 

Enligt äPBL 10 kap. 4 § ska en byggnadsavgift på fyra gånger den normala bygglovavgiften 

tas ut när någon bygger utan att ha haft bygglov. Skillnaden mellan den bygglovavgift som 

har erlagt och den som skulle ha erlagts för den större bruttoarea som nu uppförts är 2 

520 kronor. Fyra gånger detta belopp innebär en byggnadsavgift på 10 080 kronor. 

 

Enligt äPBL 10 kap. 7 § ska byggnadsnämnden väcka talan hos förvaltningsrätten om uttag 

av tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är den bruttoarea för vilken bygglov ej erhållits minskat 

med 10 m
2
 och därefter gånger 500 kronor per m

2
. Om den i detta ärende tidigare ej 

bygglovbeviljade bruttoarean för varje byggnad minskas med 10 m
2
 blir den överskjutande 

bruttoarean 115 m
2
, vilket gånger 500 kronor per m

2
 blir en tilläggsavgift på 57 500 kronor. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden är skyldig enligt lag att besluta om byggnadsavgiften ovan, 

samt att väcka talan hos förvaltningsrätten att denna ska besluta i frågan om tilläggsavgift. 

Rätten kommer då att låta byggherren gå i svaromål mot nämndens talan. 

 

 

Forts.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 12 § beviljar ansökan 

om ändring av bygglov i efterhand för nybyggnad av enbostadshus samt garage-/verkstads-

/förrådsbyggnad på fastigheten Knarrevik X:X. 

 

att nämnden beslutar att av byggherren ta ut en byggnadsavgift på fyra gånger den normala 

bygglovavgiften, för den mot tidigare beviljat bygglov överskjutande bruttoarean. Beloppet 

uppgår till 4 x 2 520 kronor, vilket innebär en byggnadsavgift på 10 080 kronor. 

 

att nämnden beslutar att uppdra åt ordföranden och stadsarkitekten att formulera en skrivelse 

gällande talan hos Förvaltningsrätten angående uttag av tilläggsavgift. Tilläggsavgiften ska 

uppgå till 57 500 kronor. 

________ 

 

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 Med stöd av 8 kap. 12 §  plan- och bygglagen (SFS 1987:10) beviljas ansökan om 

ändring av bygglov i efterhand för nybyggnad av enbostadshus samt garage-

/verkstads-/förrådsbyggnad på fastigheten Knarrevik X:X. 

 

2 En byggnadsavgift för den mot tidigare beviljat bygglov överskjutande bruttoarean 

ska tas ut enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Avgiften bestäms till 

4 x 2 520 kronor (4 x bygglovsavgiften).  

Avgiften 10 080 kr ska betalas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom två 

månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

 

3 Nämnden beslutar att uppdra åt ordföranden och stadsarkitekten att formulera en 

skrivelse gällande talan hos Förvaltningsrätten angående uttag av tilläggsavgift. 

Tilläggsavgiften ska uppgå till 57 500 kronor. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden NN, Överklagningshänvisning, rek + mb 

Länsstyrelsen 

Förvaltningsrätten 

Akten  
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR OM- OCH TILLBYGGNAD MED TAKLÄTTA, 

UPPFÖRANDE AV BALKONG, SAMT UTVÄNDIG TILLÄGGSISOLERING AV 

TAKET PÅ ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1654 

Ankomstdatum: 2011-12-19 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad med taklätta, uppförande av 

balkong, samt utvändig tilläggsisolering av taket på enbostadshus på fastigheten Fossa X:X. 

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 5 december 1960. 

Hela bebyggelsegruppen av äldre hus som ligger öster om vägen i det nedre Rågårdsvik 

ligger enligt detaljplanen på s.k. ”prickad mark” som inte får bebyggas. 

 

Detaljplanen innehåller följande bestämmelse: 

”Inom med Br betecknat område må, utan hinder av att området är betecknat med 

punktprickning, beträffande befintlig byggnad vidtagas till nybyggnad hänförlig ändring, 

dock ej till- eller påbyggnad.” Det framgår inte vilka till nybyggnad hänförliga ändringar som 

avses när till- och påbyggnad undantagits. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 1 oktober 2009 § 197 en första ansökan om 

byggnadsåtgärder på fastigheten. Ansökan innehöll då den nu aktuella byggnadsåtgärderna, 

en höjning av hela taket med 0,6 meter, samt en tillbyggnad på gaveln med ett åttakantigt 

trapphus i traditionell stil. 

 

Bohusläns museum yttrade sig över den tidigare ansökan och sökanden justerade efter 

avslaget handlingarna till att närmare följa museets anvisningar. En ny ansökan där höjningen 

av hela taket med 0,6 meter utgick, lämnades in. 

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 10 juni 2010 § 154 den andra ansökan. Sökanden 

överklagade detta beslut till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vilken i beslut den 

7 oktober 2011 upphävde avslaget vad gäller tilläggsisoleringen och lämnade ärendet åter till 

miljö- och byggnadsnämnen för vidare handläggning. 

 

Inför denna handläggning (nytt ärende) har sökanden lämnat in nya handlingar, där 

tillbyggnaden med trapphus på gaveln utgår. Kvarvarande sökta byggnadsåtgärder innefattar: 

- Isolering av befintligt tak med cirka 0,1 meter utvändigt. Detta innebär en höjning av 

taknocken med cirka 0,15 meter. 

- Påbyggnad med taklätta på västra sidan samt en balkong ovanpå befintlig entrédel. 

Taklättans takfot kommer enligt ritning att ligga cirka 1,5 meter över befintlig takfot 

(utan tilläggsisolering) på denna sida. 

 

 

Forts.  
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Berörda grannar Fossa X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Yttrande har inkommit från Fossa X:X med innebörden att man inget har att erinra förutsatt 

att åtgärderna inte strider mot detaljplanen. 

Yttrande har inkommit från Fossa X:X med innebörden att man inte motsätter sig 

tilläggsisoleringen, men inte vill ha sin utsikt beskuren genom tillägg av taklätta och balkong. 

Yttrande har inkommit från Fossa X:X med innebörden att detaljplanen inte tillåter volym-

ökning, med hänvisning till Bohusläns museums yttrande om bevarande av den ursprungliga 

bebyggelse, samt med påpekande att han anser att 10 cm isolering ska betyda 10,0 cm. 

 

Sökanden har tagit del av inkomna yttranden och har kommenterat dessa. Han har också 

begärt att få ärendet prövat av miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

(liten avvikelse från detaljplanen som stämmer med planens syften). 

 

att beslutet kan motiveras med att åtgärderna är nödvändiga för att byggnaden ska vara 

användbar för helårsboende, att de inte strider mot den lokala byggnadstraditionen, att de 

motsvaras av åtgärder för vilka det tidigare beviljats lov inom samma detaljplan, samt att 

olägenheterna för omgivningen inte kan anses vara betydande. 

 

att tekniskt samråd, kontrollansvarig samt kontrollplan krävs i detta projekt, då det ska utföras 

i en känslig miljö och med små marginaler. Startbesked kommer att lämnas i samband med 

det tekniska samrådet. 

________ 

 

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 

 

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

detaljplanen som stämmer med planens syften) beviljas bygglov. 

 

Beslutet motiveras med att åtgärderna är nödvändiga för att byggnaden ska vara användbar 

för helårsboende, att de inte strider mot den lokala byggnadstraditionen, att de motsvaras av 

åtgärder för vilka det tidigare beviljats lov inom samma detaljplan, samt att olägenheterna för 

omgivningen inte kan anses vara betydande. 

________ 

 

 

Forts.  
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KRAV OCH UPPLYSNINGAR 

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

startbesked. 

Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats, tillkommer avgift motsvarande  

½ prisbasbelopp. 

 

 Tekniskt samråd, kontrollansvarig och kontrollplan  krävs i detta ärende, då det ska 

utföras i en känslig miljö och med små marginaler. 

Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd kommer separat. Vid det tekniska 

samrådet kommer bl.a. kontrollplanen att fastställas. 

Startbesked  kommer att lämnas i samband med det tekniska samrådet. 

 

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

och bygglagen. 

 

Beslutets giltighetstid 

Ett bygglov upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, NN 

Hörda grannar Fossa X:X, X:X och X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

Underrättelse om beslutet 

Fossa X:X 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD 

(SJÖBOD) PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0600 (Tillsynsärende: 2012 / 0548) 

Ankomstdatum: 2012-05-29 

Fastighetsadress: NN 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av förråd (sjöbod) på 

fastigheten Dalskogen X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Fastigheten är i sin helhet belägen inom område som är strandskyddat område enligt 

miljöbalken. 

 

Byggherren har enligt tidigare kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningen haft för avsikt 

att renovera en befintlig förrådsbyggnad på den aktuella platsen. 

Det observerades dock att den befintliga byggnaden revs, och att stommen till en ny byggnad 

restes i dess ställe, utan att bygglov, startbesked och strandskyddsdispens meddelats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte platsen med avseende på såväl bygglov som 

strandskydd, och beslutade den 21 maj 2012 om förbud mot fortsatta byggnadsarbeten. 

 

Byggherren har nu inkommit med denna ansökan om bygglov i efterhand, samt en ansökan 

om strandskyddsdispens, vilka handläggs som två separata ärenden. 

 

Den nya byggnaden har gjorts cirka 0,5 meter större i var riktning än den tidigare. Detta 

bedöms dock inte ha betydelse för bygglovärendet, då byggnaden ändå kan betraktas som en 

ersättningsbyggnad. 

Inga grannar kan anses berörda av ärendet. 

Inga hinder förefaller föreligga för beviljande av bygglov samt meddelande av startbesked i 

efterhand. 

 

Det aktuella arbetet har utförts efter den 2 maj 2011, varför sanktionsavgifter för byggande 

utan bygglov och startbesked enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:38) 9 kap. 6 § 

punkt 3 samt 9 kap. 20 § punkt 1 ska tas ut. 

Byggsanktionsavgiften ska tas ut av den som vid överträdelsen var ägare till fastigheten, den 

som begick överträdelsen, eller den som haft fördel av överträdelsen, vilket alla stämmer på 

fastighetsägaren. 

 

Sanktionsbeloppet för byggande utan bygglov blir enligt PBF 9 kap. 6 § punkt 3 

0,25 prisbasbelopp för en byggnad på mindre än 15 m
2
 bruttoarea. 

Sanktionsbeloppet för att ha startat ett bygge utan startbesked blir enligt PBF 

9 kap. 20 § punkt 1 0,5 prisbasbelopp för en byggnad på mindre än 150 m
2
 bruttoarea. 

 

Forts.  
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Den totala sanktionsavgiften är således 0,25 x 44 000 kronor + 0,5 x 44 000 kronor, vilket blir 

33 000 kronor. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

i efterhand för nybyggnad av förråd (sjöbod) på fastigheten Dalskogen X:X 

 

att nämnden meddelar startbesked med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 23 §, beslutar att 

tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta projekt, samt beslutar att som 

kontrollplan för projektet fastställa den av samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahållna 

kontrollplanen benämnd ”Enkel kontrollplan” 

 

att nämnden upphäver byggnadsförbudet utfärdat den 21 maj 2012 

 

att nämnden, med stöd av PBL 11 kap. 51 §, beslutar att en byggsanktionsavgift ska tas ut av 

byggherren. Beloppet ska enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:38) 9 kap. 6 § 

punkt 3 samt 9 kap. 20 § punkt 1 uppgå till sammanlagt 33 000 kronor 

________ 

 

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

efterhand för nybyggnad av förråd (sjöbod) på fastigheten Dalskogen X:X 

 

2 Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd 10 kap. 23 § plan-

och bygglagen, Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 

Kontrollplan för projektet fastställs den av samhällsbyggnadsförvaltningen 

tillhandahållna kontrollplanen benämnd ”Enkel kontrollplan” 

 

3 Nämnden upphäver byggnadsförbudet utfärdat den 21 maj 2012 

 

 

Forts. 
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4 Nämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 § (SFS 2010:900), att 

en byggsanktionsavgift ska tas ut av byggherren. Beloppet ska enligt plan-

och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 6 § punkt 3 samt 9 kap. 20 § punkt 1 

uppgå till sammanlagt 33 000 kronor 

Beslutet om uttag av byggsanktionsavgift riktas mot NN, XX, XX. 

 

Byggsanktionsavgiften 33 000 kronor ska betalas till Lysekils kommun inom två 

månader efter att detta beslut har delgivits den avgiftsskyldige. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, rek + mb 

Post- och Inrikes Tidningar 

Faktureringen 

Akten  
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ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR ANLÄGGANDE AV TVÅ 

GRUPPER AV PARKERINGSPLATSER PÅ FASTIGHETERNA GAMLESTAN X:X 

OCH X:X, SAMT BESLUT OM SANKTIONSAVGIFT 

 

Diarienummer: 12/ 0626 

Ankomstdatum: 2012-06-04 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för anläggande av två grupper av 

parkeringsplatser på fastigheterna Gamlestan X:X och X:X, samt beslut om sanktionsavgift. 

Parkeringsplatserna på fastigheten Gamlestan X:X ligger inom detaljplanelagt område. 

Detaljplanen antogs den 9 september 1932. 

Parkeringsplatserna på fastigheten Gamlestan X:X ligger utanför detaljplanelagt område. 

 

Det har kunnat observeras att det har anlagts två grupper av parkeringsplatser, en vardera på 

fastigheten Gamlestan X:X och X:X. Parkeringsplatserna är tydligt markerade genom kraftiga 

kantbalkar på stolpar. Varje bilplats är utmärkt med vita markeringar på kantbalken. 

Parkeringsplatserna på Gamlestan X:X iordningställdes först och har tagits i bruk, medan det 

inte har kunnat observeras någon användning av platserna på de vid senare tillfälle 

iordningställda p-platserna på Gamlestan X:X. 

 

Vid förfrågan hos fastighetsägaren, har det framkommit att Lysekils kommun står som 

byggherre för parkeringsplatserna. 

En ansökan om bygglov i efterhand har lämnats in. 

 

Inga hinder för att bevilja bygglov föreligger, p-platserna strider inte mot detaljplanen, och 

inga grannar är berörda av åtgärderna. 

 

Det aktuella arbetet har i sin helhet utförts efter den 2 maj 2011, varför sanktionsavgifter för 

byggande utan bygglov enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:38) 9 kap. 12 § punkt 4 

ska tas ut. 

Byggsanktionsavgiften ska tas ut av den som vid överträdelsen var ägare till fastigheten, den 

som begick överträdelsen, eller den som haft fördel av överträdelsen. Då Lysekils kommun 

varit byggherre, begått överträdelsen samt haft fördel av den, är det rimligt att kommunen står 

som adressat av beslutet om sanktionsavgift. 

 

Sanktionsbeloppet ska enligt ovanstående paragraf vara 1,25 prisbasbelopp, vilket med årets 

nivå på prisbasbelopp blir 55 000 kronor. Då det rör sig om två parkeringsområden, på drygt 

hundra meters avstånd från varandra, på olika fastigheter, och iordningställda vid olika 

tidpunkter, ska också två sanktionsavgifter utgå. 

Den totala sanktionsavgiften är således 2 x 55 000 kronor, d.v.s. 110 000 kronor. 
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Tekniskt samråd och kontrollansvarig behövs inte i detta projekt. 

Som kontrollplan som underlag för slutbesked, kan i ett ärende av denna art, godtas att 

byggherren intygar att de utförda anläggningarna stämmer med beviljat bygglov. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 30-31 §§, beviljar 

bygglov i efterhand för parkeringsplatser på fastigheterna Gamlestan X:X och X:X 

 

att nämnden meddelar startbesked med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 23 §, beslutar att 

tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta projekt, samt beslutar att som 

kontrollplan och underlag för slutbesked ska godtas byggherrens intyg att de utförda 

anläggningarna stämmer med beviljat bygglov 

 

att nämnden, med stöd av PBL 11 kap. 51 §, beslutar att en byggsanktionsavgift ska tas ut av 

byggherren. Beloppet ska enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:38) 

9 kap. 12 § punkt 4 vara 1,25 prisbasbelopp för vart och ett av de båda parkeringsområdena. 

Beloppet blir 1,25 x 44 000 kronor x 2, vilket innebär 110 000 kronor 

________ 

 

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 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 30-31 §§, beviljas bygglov i 

efterhand för parkeringsplatser på fastigheterna Gamlestan X:X och X:X 

 

2 Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd 10 kap. 23 § plan-

och bygglagen, Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 

som kontrollplan och underlag för slutbesked ska godtas byggherrens intyg att de 

utförda anläggningarna stämmer med beviljat bygglov. 

 

 

Forts. 
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3 Nämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 § (SFS 2010:900), att 

en byggsanktionsavgift ska tas ut av byggherren. Beloppet ska enligt plan- 

och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 12 § punkt 4 vara 1,25 prisbasbelopp för 

vart och ett av de båda parkeringsområdena. Beloppet blir 1,25 x 44 000 kronor x 2, 

vilket innebär 110 000 kronor. 

 Beslutet om uttag av byggsanktionsavgift riktas mot Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Kommunstyrelsen, Utvecklingsenheten, Org.nr 2120001389, 453 80 Lysekil. 

 Byggsanktionsavgiften 110 000 kr ska betalas till Lysekils kommun inom två månader 

efter att detta beslut har delgivits den avgiftsskyldige. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen – Utvecklingsenheten, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-14 72 (97) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

§ 146 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TRE 

ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN, 

FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 0980 

Ankomstdatum: 2011-07-14 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN & NN 

Adress: XX 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jerry Jacobsson (S) och Hans Nordlund (M) i handläggningen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomter från, fastigheten Djupedal X:X. 

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Platsen är belägen inom skyddszonen för industri vid Brofjorden (se nedan). 

 

Föreslagna avstyckningar är på cirka 1 000 m
2
 vardera. 

Motivet till ansökan anges vara att kunna sälja två av tomterna för att finansiera byggandet av 

det tredje för uthyrningsverksamhet, som ett komplement till lantbruksverksamhet. 

Ansökan innehöll från början fyra föreslagna bostadstomter på den aktuella platsen. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R9: 

”Skyddszon för Brofjordens industriområde. Område runt Brofjordens industriområde där 

det föreligger risk för störningar från befintliga och framtida anläggningar. Pågående 

markanvändning kan tillsvidare fortsätta. Ingen ny bostadsbebyggelse eller andra 

anläggningar som förhindrar industrins lämpliga utveckling medges.” 

 

Platsen är en del av ett större område som i Lysekils kommuns kulturmiljöprogram är 

betecknat som ”Trakten kring Lyse kyrka”: 

”Stensättnings- och röseområde på hällmark. Jordbruksbygd med saltängar kring Lyse 

kyrka/Trälebergs kile. Avsnitt av äldre landsväg, kantad av jordbruksbebyggelse.” (+ mer) 

I kommunens översiktsplan ÖP06 betecknas området med ”Trakten kring Lyse kyrka”: 

”Området omfattar Lyseslättens dalgång från Trälebergskilen och norrut och den västliga 

dalgången vid Lyse kyrka och de öppna hällmarkerna nordväst om kyrkan. Dalgången upptas 

av åkermark med inslag av betesmark. Saltängarna kring Trälebergs kile hålls öppna genom 

beten. Området är i sin helhet mycket fornlämningsrikt med järnåldersgravfält, rösen och 

hällristningar. Väster om Lyse kyrka ligger Lyse kyrkby med manhus och ladugårdar. Utefter 

Lysedalgångens västsida under bergets fot löper den gamla landsvägen kallas ”Bergs gator” 

från Lyse i nordöstlig riktning mot Häggvall. Tätt intill vägen ligger Lysegårdarna på rad. 
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(forts. Kulturmiljöprogram) 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Trälebergskilen är naturreservat med 

särskilda skyddsbestämmelser. Fornlämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen. I 

denna översiktsplan liksom i tidigare översiktsplaner har föreslagits ett område där en 

mindre grupp av nya bostadshus kan få tillkomma efter planutredning. För övriga delar av 

miljön gäller att enstaka nya bostadshus får uppföras när det finns särskilda skäl och att stor 

hänsyn skall tas till natur- och kulturmiljön vid eventuella förändringar av bebyggelsen.” 

 

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

vilket resulterade i följande yttrande: 

”Samrådgruppen är av den principiella åsikten att det är olyckligt att utöka boendeenheterna 

inom den i översiktsplanen utpekade skyddszonen för Brofjordens industriområde. Enstaka 

undantag bör kunna göras om det är fråga om generationsväxling på jordbruksenheter, eller 

andra bostäder som är direkt avsedda för personer som arbetar inom jordbruksnäringar i 

skyddszonen. 

Den avsedda användningen för byggnaderna i ansökan kan ha betydelse för de ekonomiska 

förutsättningarna att bedriva jordbruk i området, men de är inte avsedda för personer inom 

denna verksamhet. Detta gör att det saknas särskild anledning att medge avsteg från 

principen med förbud för tillskapandet av nya boendeenheter inom skyddszonen för 

Brofjordens industriområde. 

Remissinstansernas svar i ärendet är också av betydelse. Speciellt Preems samt 

utvecklingsenhetens yttrande bör tillmätas stor vikt när dessa inkommer. 

Samrådsgruppen anser att, om inga oförutsedda faktorer framkommer under remiss-

förfarandet, miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 

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

den avsedda platsen.” 

 

De föreslagna tomterna är placerade endast cirka 200 meter innanför skyddszonens gräns, 

samt cirka 1,5 km från närmaste i dagsläget planlagda men ännu inte utnyttjade industrimark. 

Det finns bostadstomter som ligger betydligt närmare befintlig industriverksamhet i området 

än detta. 

 

Bohusläns museum har i yttrande meddelat att av de fyra tomter som ansökan ursprungligen 

innehöll, är den västra direkt olämplig då den gör intrång i en fast fornlämning, att tomten 

närmast denna kan accepteras om tillräckligt skapas mot nämnda fornlämning, samt att tomte 

längst i öster inte kommer i konflikt med en närbelägen fornlämning i öster. 

Ur bebyggelseperspektiv vill man vädja till byggherrarna värna om kulturlandskapet, både ur 

markbearbetningssynpunkt där plansprängningar är oönskade, samt vad gäller gestaltningen 

av husen. 

 

Sökandena har efter museets yttrande valt att låta den västra tomten utgå ur ansökan, som då 

innehåller tre tomter. 

 

 

Forts. 
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Miljöenheten i yttrande konstaterat att så som tomterna är utritade och placerade i ansökan är 

förutsättningarna för att lösa avloppsfrågan inom tomt begränsade. För flera bostadshus/ 

tomter bör avloppet samordnas med en gemensam anläggning i anslutning till de aktuella 

tomterna då det troligen blir svårt att lösa inom önskad avstyckning. För en avlopps-

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 

befintliga och planerad dricksvattenbrunnar i närområdet. För WC med annan lösning än 

sluten tank får sökanden/exploatör 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. Dessa krav kan komma att skärpas 

innebärande att en avloppsanläggning ska klara kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd. 

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

nämnden innan bygglovansökan prövas. 

 

Berörda grannar Klättene X:X, Lyse X:X samt Slättna X:X har givits tillfälle att yttra sig över 

ansökan. 

Klättene X:X har lämnat medgivande till åtgärderna, med meddelande om att vägförening 

kommer att bildas om det blir klartecken till byggnation på platsen. 

Lyse X:X har lämnat medgivande till åtgärderna med synpunkten att sprängning i berget bör 

undvikas. 

I övrigt har inga yttranden inkommit. 

 

NN har som intressent i skyddszonen för tung industri på Lysehalvön givits tillfälle att yttra 

sig över ansökan. 

I ett yttrande avstyrker man förhandsbeskedet med hänvisning till att det inte är förenligt med 

översiktsplanens anvisningar att ny bostadsbebyggelse inte får tillkomma inom skyddszonen. 

 

Ärendet är en fråga om avvägningen mellan de framtida industriella intressen som översikts-

planen är avsedd att bevaka, och det nuvarande intresset av att ha en levande landsbygd som 

ger människor möjlighet att bo på landet och försörja sig genom jordbruk och binäringar till 

detta. 

 

Ett eventuellt positivt förhandsbesked bör villkoras med att byggnader ska följa lokal och 

regional byggnadstradition, samt att bygglov inte kommer att beviljas för byggnads-

placeringar som ger upphov till stora markpåverkande åtgärder. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen avstår i detta ärende från att lämna förslag till beslut. 

________ 

 

 

Forts.  



 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-14 75 (97) 
 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

Forts. § 146 

 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S), Torbjörn Stensson (S), Filip Nordqvist (FP) och Christer Hammarqvist (C) 

yrkar att nämnden ska lämna positivt förhandsbesked. De anser att det föreligger särskilda 

skäl att frångå Översiktsplanens intentioner. Intresseavvägning där den enskildes intresse 

väger tyngre än ÖP:s intentioner. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

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 

Förhandsbeskedet villkoras med att byggnader ska följa lokal och regional byggnadstradition, 

samt att bygglov inte kommer att beviljas för byggnadsplaceringar som ger upphov till stora 

markpåverkande åtgärder. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Berörda grannar Klättene X:X, Lyse X:X samt Slättna X:X, Överklagningshänvisning, 

Rek+mb 

NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

Post- och Inrikes Tidningar  

Akten  
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ÅTERREMITTERAD 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 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, 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 uttrycker hon förståelse för de synpunkter som framkommit, men ser inte att dessa 

skulle vara till något problem. Hon är själv uppväxt en bondgård och vet vad detta innebär, 

samt uppskattar det öppna landskapet som är följden av jordbruksverksamhet. 

Sökanden vill därför att miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut i ärendet på befintliga 

handlingar. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 12 april 2012 § 104 positivt förhandsbesked för 

ett annat ärende gällande nybyggnation samt avstyckning från samma fastighet som den nu 

aktuella, men med närmare avstånd till djurhållningsbyggnaderna. 

 

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

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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Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Korseberg X:X, Överklagningshänvisning, rek +mb 

 

Underrättelse om beslutet till 

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

Post- och inrikes Tidningar 

Akten 
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§ 148 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 

ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNINGAR AV TOMTER FRÅN, 

FASTIGHETEN SKAFTÖ-BERG X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1485 

Ankomstdatum: 2011-10-26 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomter från, fastigheten Skaftö-Berg X:X. 

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

eller naturvårdsområdesbestämmelser. Den gränsar dock till sammanhållen bebyggelse, 

vilken också kommer att innefatta eventuell byggnation på den aktuella platsen. 

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

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R18: 

”Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och kulturvärden och 

stort bebyggelsetryck. Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till 

natur- och kulturvärdena och behovet av att bevara områdena för friluftsliv och rekreation. 

Delar av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny 

bebyggelse skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl.” 

 

Den aktuella marken ligger mellan vägen, golfbanan och en befintlig bostadsfastighet. Då den 

kan anses utgöra en fortsättning på redan befintlig sammanhållen bebyggelse längs väg 796 

mot Stockevik, bör det vara av större intresse att bevara andra sammanhängande 

naturmarksområden. 

 

Berörda grannar Röd X:X samt Skaftö-Berg X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits 

tillfälle att yttra sig över ansökan, både före och efter en revidering av handlingarna. 

Yttrande har inkommit från Röd X:X (NN) där man förklarar att man inte är villig att upplåta 

någon del av sin arbetsväg för infart till de nya husen, att buller från gräsklippare på 

golfbanan kommer att störa boende i de nya husen, att klubben inte har för avsikt att 

tillmötesgå Trafikverkets krav på siktröjning vad gäller egen mark, samt att byggnationens 

dagvatten inte kan ledas ut i dagvattensystemet på golfbanan. NN motsätter sig meddelande 

av positivt förhandsbesked, vilket man står fast vid även efter revidering av handlingarna i 

ärendet. 

Yttrande har i första skedet inkommit från Skaftö-Berg X:X med önskemål att i samband med 

förhandsbeskedärendet få köpa mark av sökandens fastighet Skaftö-Berg X:X, samt att få 

använda samma tillfart som de nya husen av trafiksäkerhetsskäl. Den nu aktuella kartan i 

ärendet visar ett sådant förhållande som Skaftö-Berg X:X efterfrågat. 

 

 

Forts.  
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Yttrande har i första skedet inkommit från Skaftö-Berg X:X med innebörden att man inte 

motsätter sig projektet, under förutsättning att deras infart på västra sidan vägen inte 

blockeras genom parkering under byggtiden. 

 

Lantmäteriet har förklarat att man inte ser några hinder med föreslagna fastighetsbildningar. 

Trafikverket har i förhandsbesked till markägaren meddelat att man inte ser några hinder med 

att efter ansökan anordna utfart i angivet läge, förutsatt att en särskild ansökan görs om detta, 

samt bl.a. vissa siktförbättrande åtgärder genomförs. 

 

Kommunala VA-ledningar finns inom 100 meter från de föreslagna tomtplatserna. 

Ett positivt förhandsbesked bör villkoras med att de nya fastigheterna ska anslutas till 

kommunalt VA. 

 

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. 

 

att nämnden villkorar förhandsbeskedet med att de nya fastigheterna ska anslutas till 

kommunalt VA. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

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 

Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att de nya fastigheterna ska anslutas till kommunalt 

VA. 

________ 

 

 

Forts.  
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Forts § 148 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

Röd X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb  

Skaftö-Berg  X:X och X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

Underrättelse om beslutet till  

Skaftö-Berg X:X, X:X,  X:X, X:X  

Post- och inrikes Tidningar 

Akten  
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§ 149 
 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV  

TVÅ ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN, 

FASTIGHETEN LYSE X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 1665 

Ankomstdatum: 2011-12-20 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomter från, fastigheten Lyse X:X. 

Föreslagna avstyckningar ligger utanför detaljplanelagt område, men kommer vid eventuell 

byggnation att ingå i sammanhållen bebyggelse. 

Området är inte strandskyddat och inte heller klassat som riksintresse enligt miljöbalken 3 

kap. 6 §. 

 

Föreslagna avstyckningar är på cirka 1200-1300 m
2
. 

 

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.” 

 

I området har de senaste åren lämnats positiva förhandsbesked för sex nya enbostadshus på 

nya tomter. Samtliga dessa är i omedelbar anslutning till befintliga bebyggda fastigheter, och 

en av dem har avstyckats från Lyse X:X. 

 

Tillfartsväg till de eventuella nya tomterna ska ske via väg till de tre nya tomterna i söder, och 

inte mellan fastigheterna Lyse X:X/X:X och X:X. 

 

Den nya fastigheten ska anslutas till kommunalt VA-nät. 

 

Berörda grannar Lyse X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att 

yttra sig över ansökan. 

Medgivande till åtgärderna har lämnats av Lyse X:X. 

I övrigt har inga yttranden inkommit. 

 

 

Forts. 
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Ärendet diskuterades av miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 9 februari 2012, 

vilket resulterade i följande yttrande: 

”Samrådsgruppen anser att de två föreslagna tomtbildningarna inte påverkar områdets 

lämplighet för planläggning eller framtida bebyggelse. Om dessa tomter tillskapas finns dock 

inga ytterligare platser för fastighetsbildning utan detaljplaneläggning. 

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.” 

 

Ett positivt förhandsbesked bör innehålla upplysningen att inga ytterligare nya tomter kan 

tillskapas i området utan detaljplaneläggning. 

 

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. 

 

att nämnden upplyser om att inga ytterligare bostadstomter kan tillskapas i området utan att 

detta föregås av detaljplaneläggning. 

________ 

 

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

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. 

________ 

 

Upplysning 

Nämnden upplyser om att inga ytterligare bostadstomter kan tillskapas i området utan att 

detta föregås av detaljplaneläggning. 

 

 

Forts.  
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Forts. § 149 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

 

Underrättelse om beslutet 

Berörda grannar Lyse X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X  

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten 
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§ 150 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR KLYVNING AV TOMT INOM 

KULTURHISTORISK BEBYGGELSE PÅ FASTIGHETEN GAMLESTAN X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0027 

Ankomstdatum: 2012-01-09 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för klyvning av tomt inom kulturhistorisk 

bebyggelse på fastigheten Gamlestan X:X. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 5 december 

1986, och ändrades den 12 februari 1996. 

 

Fastigheten är på 373 m
2
. 

Föreslagen del med huvudbyggnaden vid Gamla Strandgatan är enligt ritning cirka 128 m
2
. 

Den del som ligger mot Drottninggatan blir cirka 245 m
2
. 

 

På fastigheten finns ett tvåvånings bostadshus mot Gamla Strandgatan, samt en större en och 

en halvvånings komplementbyggnad i trädgården mot Drottninggatan. 

För komplementbyggnaden beviljades den 5 maj 2009 bygglov för tillbyggnad, samt 

nybyggnad av ett garage. 

 

Motivet till ansökan anges vara att: 

Husen används för året runt- och sommarboende. Genom styckning kan underhållet delas och 

ansvaret för trädgårdarna förenklas etc. Avser sätta staket endast delen parallellt med stora 

huset 

 

Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 9 februari 2012, 

vilket resulterade i följande yttrande: 

”Samrådsgruppen menar att det kring den föreslagna fastighetsklyvningen finns några olösta 

frågeställningar som inte redovisats i ansökan. 

Dels gäller det frågan om tillfart och parkering för respektive fastighet, och dels gäller detta 

frågan om skydd mot brandspridning mellan byggnader på olika fastigheter. 

Samrådsgruppen anser att sökanden bör redovisa hur man tänkt sig lösningar på 

ovanstående frågor, innan det kan bli aktuellt att ta ärendet till miljö- och byggnadsnämnden 

för beslut. Gruppen har för närvarande ingen uppfattning om lämpligheten av att 

fastighetsreglera enligt ansökan, utan detta är avhängigt av sökandens utvecklande av de 

praktiska detaljerna kring delningen.” 

 

 

Forts.  
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Sökanden har efter att ha underrättats om ovanstående meddelat att parkering för den nya 

fastighet som kommer att ligga mot Gamla Strandgatan ska ske på servitut med infart från 

Drottninggatan. 

 

Vad gäller frågan om brandskydd kommer inga byggnadsåtgärder att vidtas i samband med 

klyvningen, och husen kommer inte att ligga tätare än andra byggnader i Gamlestan. Normalt 

ansvar för fastighetsägare i brandskyddsfrågan gäller, och ytterligare åtgärder bör få bli 

föremål för prövning vid eventuella framtida bygglovprövningar. 

 

Berörda grannar Gamlestan X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, samt Kronberget X:X har givits 

tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Medgivande till åtgärden har inkommit från Gamlestan X:X, och i övrigt har inga synpunkter 

inkommit. 

 

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

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, Överklagningshänvisning 

Underrättelse om beslutet till 

Gamlestan X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, samt Kronberget X:X  

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV  

TVÅ ENBOSTADSHUS OCH GEMENSAMT GARAGE/FÖRRÅD PÅ,  

SAMT AVSTYCKNING AV TVÅ TOMTER OCH GEMENSAM YTA FRÅN,  

FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0217 

Ankomstdatum: 2012-03-02 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och 

gemensamt garage/förråd på, samt avstyckning av två tomter och gemensam yta från, 

fastigheten Dalskogen X:X. 

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Platsen omfattar inte på mark som är strandskyddad enligt miljöbalken. 

 

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.” 

 

Den del av fastigheten Dalskogen X:X ansökan gäller ligger inklämd mellan sex andra 

fastigheter, och torde lämpa sig till föga annat än bebyggelse i en framtida förtätning genom 

planläggning av området. Ett krav på detaljplan för två nya bostadsfastigheter förefaller 

därmed som tämligen överdrivet. 

Bebyggelse av den nu aktuella marken kan inte förutses försvåra en framtida planläggning av 

övriga delar av Gullmarsbadsområdet. 

 

Sökanden avser att ansluta de nya fastigheterna till kommunala VA-ledningar. Detta har 

redan 2007 förklarats möjligt av det kommunala VA-bolaget. 

 

 

Forts.  
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För ett stort område kring Gullmarsbaden har upprättats ett detaljplaneprogram. Något arbete 

med detaljplaner för området har inte påbörjats, och det finns ingen tidplan för när detta kan 

bli aktuellt. 

Det i ansökan aktuella området har i planprogrammet angivits som en del av ett område vilket 

är möjligt att förtäta med bostäder. 

Då det inte kan anses sannolikt att ett planarbete slutförs för den nu aktuella marken inom två 

år, finns ingen grund för att besluta om uppskov med avgörande av förhandsbeskedärendet 

med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 28 §.  

 

Berörda grannar Dalskogen 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 av vilket framgår att man anser att enplanhus 

vore att föredra framför de föreslagna en och en halvplanshuset. Om dessa hus ska byggas vill 

man ha ett 1,8 meter högt plank i sin tomtgräns mot de nybyggda husen. 

Yttrande har inkommit från Dalskogen X:X av vilket framgår att man anser att byggnationen 

skulle försvåra en framtida planläggning, att de föreslagna husen är höga och att det inte 

framgår vilken nivå de ska byggas på, att garagebyggnaden är stor och dominerande, samt att 

tillfartsvägen är mycket smal. 

Yttrande har inkommit från Dalskogen X:X av vilket framgår att man anser att garage-

byggnaden är dominerande och inte estetiskt tilltalande. Man vill också att den ska placeras 

minst 4,5 meter från gränsen till den egna fastigheten. 

Yttrande har inkommit från Dalskogen X:X av vilket framgår att man påpekar behovet av 

detaljplan, vikten av att bevara ett värdefullt landskapsrum och att skydda naturen från 

ingrepp. Man anser att de nya byggnaderna kommer att bli dominerande, och önskar att ett 

förslag med enplanshus tas fram, samt föreslår att nybyggnation placeras på området väster 

om vägen. 

 

Sökanden har efter att ha underrättats om inkomna yttranden minskat garaget/förrådet i volym 

och placerat det i ett annat läge längre från gräns mot Dalskogen X:X samt mindre synligt 

från vägen i väster. 

Grannarna är underrättade om ändringen, men har inte begärts att svara på den. 

 

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. 

________ 

 

 

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

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

 

Underrättelse om beslutet till: 

Dalskogen X:X, X:X och Slätten X:X 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten 
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§ 152 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

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

 

Diarienummer: 2012 / 0267 

Ankomstdatum: 2012-03-12 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Slättna X:X. 

Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område. 

 

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.” 

 

Befintlig fastighet är på 3 886 m
2
. 

Då denna fastighet i sin helhet är att betrakta som en tomt för bostadsändamål, innebär 

ansökan ingen ändring av markanvändningen, och föreslagen byggnation torde heller inte 

innebära försvårande av eventuell framtida planläggning av området. 

 

Den nya fastigheten ska anslutas till kommunalt VA-nät. 

 

Berörda grannar Sandåker X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, samt Slättna X:X X:X och X:X har 

givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Yttrande har inkommit från Sandåker X:X med innebörden att man är negativ mot förslaget 

då det ligger inom strandskyddat område samt då man anser att fler skulle få tillfälle att yttra 

sig. Svar har skickats med upplysning att Slättna 2:2 inte ligger inom strandskydd, samt att 

hörandekretsen har bedömts tillräcklig. 

Yttrande har inkommit från Slättna X:X i vilket sägs att man inte vill ha några byggnader 

närmare sin egen fastighetsgräns än 4,5 meter. Något stöd i plan- och bygglagen finns dock 

inte för att genomdriva ett sådant krav utanför detaljplanelagt område. 

 

Sökanden har underrättats om de inkomna yttrandena, samt givits tillfälle att kommentera 

dem. Om sökanden tillför ärendet något kommer detta at redovisas i detalj på nämndens 

möte. 

 

 

Forts.  
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Forts. § 152 
 

 

Det bör i ett beslut om förhandsbesked upplysas om att Lysekils kommun kommer att verka 

för att ett gångvägsservitut för allmänt ändamål upprättas över den befintliga fastigheten 

Slättna 2:2, med samma sträckning som det befintliga ledningsstråket för vatten och avlopp. 

 

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. 

 

att nämnden upplyser om att Lysekils kommun kommer att verka för att ett gångvägsservitut 

för allmänt ändamål upprättas över den nuvarande fastigheten Slättna X:X, med samma 

sträckning som det befintliga ledningsstråket för vatten och avlopp. 

________ 

 

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

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. 

________ 

 

Upplysning 

Nämnden upplyser om att Lysekils kommun kommer att verka för att ett gångvägsservitut för 

allmänt ändamål upprättas över den nuvarande fastigheten Slättna X:X, med samma 

sträckning som det befintliga ledningsstråket för vatten och avlopp. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, NN, Överklagningshänvisning 

Berörda grannar Sandåker X:X och Slättna X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

Underrättelse om beslutet skickas till: 

Sandåker X:X, X:X, X:X och X:X, samt Slättna X:X och X:X 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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§ 153 

 

ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV 

ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SLÄTTNA X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0341 

Ankomstdatum: 2012-03-23 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Slättna X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R2: 

”Område inom eller i anslutning till tätort med oförändrad markanvändning (detaljplan 

saknas). Detta avser dels sådana områden där utbyggnad kan bli aktuell på mycket lång sikt 

och där nya byggnader och anläggningar som kan förhindra framtida lämplig utbyggnad av 

tätorten skall undvikas, dels sådana områden som av andra skäl är olämpliga att bebygga på 

grund av terräng, värde som närområde etc. Allt nybyggande skall föregås av översiktliga 

studier av markanvändningen samt av detaljplan.” 

 

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 8 april 2010 § 105 positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus på avstyckning från Slättna X:X, varefter fastigheten Slättna 1:74 

bildades. 

Fastigheten är på 1 862 m
2
. 

 

Miljöenheten lämnade vid det tidigare ärendets handläggning följande yttrande: 

X och Y ”har sökt förhandsbesked angående förutsättningarna för att bygga ett enbostadshus 

på del av fastigheten Slättna X:X. För avlopp har man föreslagit minireningsverk. Idag finns 

olika tekniska lösningar för avlopp där vissa kräver mark (infiltration o dyl) för att kunna 

anläggas medan andra kan placeras i t.ex. källarutrymme eller i en separat byggnad (typ 

minireningsverk). Om ett minireningsverk ska installeras krävs att detta följs av någon form 

av efterföljande behandling (polering). Detta kan utformas som en markbaserad lösning eller 

utgöras av någon typ av slutet system (på burk). En anläggning där avloppsvattnet inte 

infiltreras i mark kräver någon form av lämplig recipient till vilket det renade avloppsvattnet 

kan ledas, t.ex. dike, bäck eller motsvarande. Miljöenheten kan konstatera att det i detta fall 

inte är helt givet hur renat avloppsvatten kan avledas. För att tillstyrka positivt 

förhandsbesked krävs därför att sökanden kan visa hur avloppsvattnet från ett 

minireningsverk med polering eller liknande kan avledas på ett godtagbart sätt. Vid 

anläggande av avlopp ska hänsyn också tas till befintliga närliggande samt planerade 

vattenbrunnar (hälsoskydd). En ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på normal 

skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp. 

 

 

Forts.  
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Forts. § 153 
 

 

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

nämnden innan bygglovansökan prövas. Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning 

kommer dock inte att prövas förrän sökanden har visat att renat avloppsvatten kan avledas 

och omhändertas på ett godtagbart sätt.” 

Detta yttrande är giltigt även för den nu aktuella förnyelsen av förhandsbeskedet. 

 

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

ansökan. Inga yttranden har inkommit 

 

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

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 NN, Överklagningshänvisning 

Underrättelse om beslutet till: 

Slättna X:X, X:X, X:X, X:X och X:X  

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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§ 154 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBGGNAD AV ENBOSTADSHUS  

PÅ FASTIGHETEN PRÄSTTORP X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0361 

Ankomstdatum: 2012-03-29 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Prästtorp X:X8. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 

 

Den redan befintliga fastigheten är bebyggd för bostadsändamål. 

 

Sökanden avser att riva befintligt enbostadshus, och på samma ställe uppföra ett nytt, sju 

meter från fastighetsgränsen. 

Avsikten är att koppla in kommunalt vatten, men att ha en enskild avloppsanläggning. 

 

Miljöenheten har i yttrande meddelat att man bedömer att det bör gå att ordna med en ny 

avloppsanläggning inom fastigheten. Befintligt avlopp utgörs av en äldre slamavskiljare. 

Tillstånd efter 1971 har inte hittats. Sökanden har tankar på en eventuell anslutning till 

kommunalt avlopp om detta är möjligt. Alternativt får en enskild anläggning ordnas inom 

eller i anslutning till fastigheten. För en avloppsanläggning 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 och planerade 

dricksvattenbrunnar i närområdet. Lägsta krav på en ny anläggning är en godkänd 

slamavskiljare samt ett efterföljande reningssteg (t.ex. markbädd, infiltration eller 

motsvarande). 

 

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

ansökan. 

Medgivande till åtgärderna har inkommit från en av delägarna till Prästtorp X:X. 

Synpunkter rörande nyttjande av väg över fastigheten Prästtorp X:X för byggtransporter har 

inkommit från denna fastighet. Detta är dock inte en aspekt som kan tas upp i ett 

förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, utan en civil- och fastighetsrättslig fråga 

fastighetsägarna emellan. 

Sökanden har underrättats om inkomna yttranden, men har inte inkommit med några 

kommentarar till dessa. Sökanden är också underrättad om att ärendet kommer att behandlas 

av nämnden oavsett om han hör av sig eller inte. 

 

 

Forts.  
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Forts.§ 154 

 

 

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

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 NN, Överklagningshänvisning 

Prästtorp X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

 

Beslutet underrättas till: 

Berörda grannar Prästtorp X:X, X:X och X:X 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten  
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§ 155 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

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

 

Diarienummer: 2012 / 0411 

Ankomstdatum: 2012-04-16 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Träleberg X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område. 

Fastigheten är belägen inom ett område som är klassat som riksintresse för friluftsliv enligt 

miljöbalken 3 kap. 6 §. Hela fastigheten är dock ianspråktagen tomtmark utan allemansrätt. 

Ansökan gällde ursprungligen ett fritidshus, men har ändrats till hus med helårsstandard. 

 

Befintlig fastighet är på 2 192 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.” 

 

Då det inte handlar om nytt ianspråktagande av mark, torde översiktsplanens intentioner inte 

påverkas av en klyvning av den aktuella fastigheten och en nybyggnation. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har yttrat sig över ansökan: 

”Miljöenheten kan konstatera att det bör finnas förutsättningar att lösa avloppsfrågan inom 

tomt. Då den planerade avstyckningen ger en tomt som mest består av berg kan dock behov 

finnas att lösa avloppet helt eller delvis utanför tomten/fastigheten. För den nya tomten bör 

anslutning till kommunalt avlopp väljas i första hand alternativt sluten tank för WC med 

tanke på närhet till badplats. För en anläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas 

möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande utan att belasta 

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

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

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

skyddsnivå för hälsoskydd 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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Forts. § 155 
 

 

Lantmäteriet har meddelat att man inte har några principiella invändningar mot åtgärden. 

 

Berörda grannar Träleberg X:X och X:X har givits möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Yttrande har inkommit från Träleberg X:X med innebörden att för dragning av vatten-

ledningar över X:X ska avtal ha tecknats före detta kan bli aktuellt. Inga andra yttranden har 

inkommit. 

Det inkomna yttrande har kommunicerats med sökanden, och tillfälle lämnats att kommentera 

detta. Sökanden har dock valt att inte lämna kommentarer. 

 

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

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 NN 

Berörda grannar Träleberg X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Träleberg X:X 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten 


