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  ANSLAGSBEVIS: 

 

Nämnd:  Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2012-08-23 Justeringsdatum:               2012-08-29  

Anslagsdatum:            2012-08-29 Anslagets nedtagande: 2012-09-20 

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

Sammanträdestid: 2012-08-23 kl 09.15-14.10 

Ajournering 11.45-13.00 

Lokal: Borgmästaren 

Beslutande 

Ledamöter: 

 

Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordförande 

Torbjörn Stensson (S), vice ordförande 

Hans Nordlund (M) 

Richard Åkerman (M) 

Christer Hammarqvist (C) 

Bo Göthesson (S) 

Anneli Strand (S) 

Jerry Jacobsson (S) 

 

 

Tjänstemän: 
 

Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 

Mats Carlsson, stadsarkitekt 

Josefin Kaldo, enhetschef, plan, bygg- och mät 

Per Olsson, miljöchef 

Dan Jagefeldt, miljöingenjör, t.o.m. § 165 

Anneli Rabbentorp, bygglovassistent  

 

 

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

Jan Ivarson (M) för Leif Ahl (K) 

Göran Emanuelsson (S) för vakant (MP) 

 

 

 

Allmänheten 

Öppet sammanträde fr.o.m. § 156 t.o.m. § 181 

 

Paragrafer: 

 

156 - 188 

Sekreterare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Gunvor Crogård 

Ordförande: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

Justerare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Jerry Jacobsson 
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§ 156 
 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg enligt extra 

föredragningslista. 

 

Ärende 4.10 

Anmäles länsstyrelsens beslut –  

Avslår överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad förråd på fastigheten Grönskult X:X 

 

Ärende 4.11 

Anmäles mark- och miljödomstolens dom –  

avslår överklagande om bygglov på fastigheten Lönndal X:X 

 

Ärende 4.12 

Anmäles mark- och miljödomstolens dom –  

avslår överklagandena av beslut om bygglov för nybyggnad förråd (sjömagasin) på fastigheten 

Bräcke X:X 

 

Ärende 4.13 

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

 

Ärende 5.3 

Utställningshandling –  

Detaljplan för bostäder del av Skaftö-Fiskebäck X:X m.fl. 

________ 
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§ 157 

 

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: maj och juni 2012: 

 

- 33 beviljade bygglov 

 

 

Miljöenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut miljöärenden: 

 

Beviljade delegationsbeslut: maj och juni 2012: 

 

- 23 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 

- 6 beslut rörande renhållning 

- 6 beslut rörande bergvärmepumpar 

- 39 beslut om livsmedel 

- 10 beslut om hälsoskydd 

 

Beredning: 

Sammanställning 

Delegationslistor 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporterna antecknas till protokollet. 

_________ 
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§ 158 

 

DETALJREDOVISNING AV TERTIALRAPPORT PER APRIL FÖR MILJÖ- OCH 

BYGGNADSNÄMNDEN 

 

MBN 12-20-042 

 

Förvaltningen redovisar på nämndens sammanträde den 14 juni 2012 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. 

 

Nämnden godkände tertialrapporten per april 2012 men uppdrog åt förvaltningen att till  

augustisammanträdet lämna detaljerad information om tertialrapporten. 

________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 159 

 

BILDANDE AV EN GEMENSAM MILJÖORGANISATION FÖR SOTENÄS, 

LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER 

 

Diarienummer: 12/0806 

 

Ärendebeskrivning 

En gemensam nämnd och förvaltningsorganisation för miljö- och hälsoskyddsområden inom 

Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner avses att bildas. Slutligt beslut med 

förutsättningar planeras att tas av respektive kommunfullmäktige under hösten 2012. 

 

Bilaga 

Tjänsteskrivelse den 10 augusti 2012 

 

Beredning 
Utredning av samgående av miljöverksamheterna i Sotenäs, Lysekils och Munkedals 

kommuner 

Koncept – Samverkansöverenskommelse Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 

avseende gemensam miljöorganisation 

Reglemente för den gemensamma miljönämnden för Sotenäs, Munkedals och Lysekils 

kommuner att gälla från och med den 1 januari 2013. 

________ 

 

Yrkande 

Filip Nordqvist (FP), Torbjörn Stensson (S), Anneli Strand (S) och Bo Göthesson (S) yrkar 

bifall till förvaltningens förslag till beslut, med tilläggsyrkande att punken i Reglementet under 

miljönämndens arbetsformer – sammanfattning att ”ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att 

närvara vid miljönämndens möten” stryks från Reglementet. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och tilläggsyrkande. Han finner att 

nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 159 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

1 Under förutsättning att Mundedals- Sotenäs- och Lysekils kommun fattar motsvarande 

beslut, bilda en gemensam miljönämnd samt tillhörande tjänstemannaförvaltning från 

och med den 1 januari 2013. 

 

2 Sotenäs kommun blir värdkommun och ansvarar för genomförandeprocessen. 

 

3 Slutlig budget och fördelningsprincip för kommunbidrag beslutas slutligt 2013. 

 

4 Godkänna upprättat förslag till samverkansasavtal för den gemensamma miljönämnden. 

 

5 Skrivning i Reglementet om att ”ej tjänstgörande ersättare inte har rätt att närvara vid 

miljönämndens möten” stryks. I övrigt godkänna upprättat förslag till reglemente för 

den gemensamma miljönämnden. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten
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§ 160 
 

NY BYGGNADSNÄMND 2013 

 

Diarienummer: MBN 12-29-001 

 

När Miljösamverkan (gemensam nämnd/förvaltningsorganisation) genomförs 1 januari 2013 

överförs miljöenheten i Lysekil (och Munkedal) till Sotenäs kommun tillsammans med 

miljöfrågorna. Kvar blir bygglovsfrågor och övriga ärenden inom PBL. Den politiska 

organisationen för dessa frågor föreslås vara en ”Byggnadsnämnd”. Förvaltningsorganisationen 

i övrigt bedöms inte påverkas.  

 

Ett förslag till reglemente för ”Byggnadsnämnden” har tagits fram. Detta är i princip identiskt 

med det som för närvarande gäller för nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd. Frågor som rör 

miljö- samt planverksamheten har tagits bort. 

 

Byggnämndens storlek (11 ledamöter och 11 ersättare) föreslås vara oförändrad jämfört med 

miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi: Marginell påverkan 

2. Miljö: Ingen påverkan 

3. Folkhälsa: Ingen påverkan 

4. Facklig samverkan: Ja, kommer att ske 

Förslag till beslut 

att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en ”Byggnadsnämnd” från och med 1 januari 2013. 

att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till reglemente för ”Byggnadsnämnden”. 

Reglementet gäller från och med 1 januari 2013. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 160 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

kommunfullmäktige beslutar att inrätta en ”Byggnadsnämnd” från och med 1 januari 2013. 

och att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till reglemente för 

”Byggnadsnämnden”. Reglementet gäller från och med 1 januari 2013. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 161 

 

LYSEKILS KOMMUNS REVISORERS REVISIONSRAPPORT AV INTERN 

KONTROLL I LYSEKILS KOMMUN ÅR 2011 

 

Diarienummer: MBN 12-18-042 

 

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 

________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 162 

 

REMISSMISSIV – PM FLYTTNING AV BÅTAR OCH SKROTBÅTAR 

 

Diarienummer: 12/0756 

 

Lysekils kommun har fått rubricerad remiss för yttrande till Miljödepartementet. 

I promemorian föreslås en ny lag där Regeringen får meddela föreskrifter om rätt för en 

myndighet eller kommun att flytta en båt om det behövs för att bl.a. skydda människors hälsa 

och miljön och undvika materiella skador 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juli 2012. 

________ 

 

Yrkande 

Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse 

 

Tilläggsyrkande 

Anneli Strand (S) yrkar som tilläggsyrkande att inget måttkrav ska gälla för fritidsbåtar och 

att punkt 2 under Definitioner (”har ett skrov som är kortare än tolv meter och smalare än fyra 

meter”) tas bort. 

 

Proposition på tilläggsyrkande 

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

enlighet med Strands tilläggsyrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen med tillägg att nämnden uttalar att 

inget måttkrav ska gälla för fritidsbåtar och 

att punkt 2 under Definitioner (”har ett skrov som är kortare än tolv meter och smalare än fyra 

meter”) tas bort.  

Yttrandet översänds som remissvar till kommunstyrelsen. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Miljöenheten
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§ 163 

 

REMISS FRÅN LÄNSSTYRELSEN –  
FRÅGA OM BYGGNADSMINNESFÖRKLARING AV NN, FASTIGHETEN 

KYRKVIK X:X 

 

Diarienummer 2012/0642 Länsstyrelsens diarienummer 432-17274-2012 

 

Till Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun har inkommit en anmodan, i enlighet 

med 11 § förordningen om kulturminnen m.m., att avge yttrade i fråga som väckts om 

byggnadsminnesförklaring av NN, fastigheten Kyrkvik X:X, XX, Lysekils socken och 

kommun. 

 

Frågan om byggnadsminnesförklaring har väckts av fastighetens ägare, NN. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juli 2012 

________ 

 

Yrkande 

Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskivelse som sin egen och lämnar det som remissvar till 

länsstyrelsen. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 164 

 

LANTMÄTERIETS BEGÄRAN OM SAMRÅD –  

FÖRSLAG TILL DELNING AV FASTIGHETEN MARIEDAL X:X I FYRA DELAR 

 

Diarienummer: 2012 / 0658 

Ankomstdatum: 2012-06-14 

Fastighetsadress: XX, Lysekil 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

NN har till Lantmäterimyndigheten inlämnat en begäran om att få dela fastigheten Mariedal 

X:X i fyra delar. 

Lantmäterimyndigheten har begärt formellt samråd med miljö- och byggnadsnämnden enligt 

4 kap. 25a § fastighetsbildningslagen. 

 

Fastigheten Mariedal X:X Ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 

28 november 1973. 

Detaljplanen innehåller flera olika beteckningar för bebyggelsetyper, bl.a.: 

- B Område för bostadsändamål 

- BS Område för bostadsändamål, sammanbyggda hus 

- BSr Område för bostadsändamål, radhus 

- BF Område för bostadsändamål, fristående hus 

Fastigheten Mariedal X:X har beteckningen BF.  

 

Befintlig bebyggelse på Mariedal X:X beviljades bygglov av byggnadsnämnden den 10 maj 

1990 § 165 som flerfamiljshus. Byggnaden innehåller fyra lägenheter på rad och med separata 

entréer. 

 

Fastighetsägaren vill nu dela upp Mariedal X:X i de fyra delar som motsvaras av lägenheterna, 

vilka ligger intill varandra i likhet med ett radhus. 

Lantmäteriet, som handlägger styckningsärendet enligt fastighetsbildningslagen, har inget att 

invända mot avvikelsen gentemot detaljplanen vad avser fastighetsregleringen. Samhälls-

byggnadsförvaltningen blev därefter tillfrågad om man hade några synpunkter på den 

föreslagna regleringen. 

 

På förvaltningen noterade man att en indelning av ett flerbostadshus i fyra enheter på rad, 

skulle få effekten att byggnaden med avseende på plan- och bygglagen måste betraktas som ett 

radhus. Då planen innehåller specifika områden inom vilka radhus ska byggas, men detta inte 

gäller den aktuella fastigheten, gjordes bedömningen att det var en planavvikelse som inte var 

möjlig att bifalla på tjänstemannanivå. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 164 

 

 

Fastighetsägaren ansökte därefter om planbesked för att få ändra beteckningen på fastigheten 

till BSr (radhus) så att fastighetsregleringen skulle kunna ske planenligt. 

Planavdelningen anser att en planändring saknar allmänintresse, samt att den inte skulle 

rymmas inom de tids- och resursramar som finns för planarbete. Ansökan om planbesked har 

på fastighetsägarens begäran lagts vilande i avvaktan på beslut i det nu aktuella 

samrådsärendet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har att avgöra om avvikelsen från planens bestämmelser är 

mindre så att medgivande till fastighetsreglering kan lämnas, eller om den är så stor att den 

måste betraktas som varande i strid med planen och dess syfte. 

Fastighetsbildningslag 3 kap. 2 § första stycket: 

”Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastighetsbildning inte ske i strid 

mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, 

får dock mindre avvikelser göras.” 

Fastighetsbildningslag 4 kap. 25a § tredje stycket: 

”Sådana beslut av nämnden eller högre instans varigenom medgivande till fastighets-

bildningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindande för lantmäterimyndigheten.” 

Om nämnden vägrar medgivande kan detta, enligt fastighetsbildningslagen 4 kap. 25a § andra 

stycket, överklagas till länsstyrelsen. 

 

Om medgivande vägras av nämnden i detta ärende kommer det att medföra att ansökan om 

planbesked aktiveras. Planbeskedsansökan kommer sannolikt inte att resultera i ett positivt 

besked från kommunstyrelsen, med hänvisning till de skäl planavdelningen anfört. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden medger att Lantmäterimyndigheten fastighetsbildar enligt 

fastighetsägarens ansökan. 

att beslutet motiveras med att det endast bekräftar befintliga bebyggelseförhållanden, att det 

inte motverkar planens syfte, att det inte har negativ påverkan på omgivningen, samt att det 

inte kan anses få prejudicerande verkan inom planområdet. 

________ 

 

Yrkande 

Hans Nordlund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 164 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden medger att Lantmäterimyndigheten fastighetsbildar enligt fastighetsägarens ansökan. 

 

Beslutet motiveras med att det endast bekräftar befintliga bebyggelseförhållanden, att det inte 

motverkar planens syfte, att det inte har negativ påverkan på omgivningen, samt att det inte kan 

anses få prejudicerande verkan inom planområdet. 

________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Lantmäterimyndigheten 

Akten
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§ 165 
 

LÄNSSTYRELSENS REMISS –  

NN ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR VINDKRAFTPARK 

PREEM – LYSE HOGEN/ STORA BERG I LYSEKILS KOMMUN. 

 

Diarienummer: MBN 12/0104 

 

Ärendebeskrivning 

NN har den 23 januari 2012 inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 

anläggande och drift av högst sju vindkraftverk öster om Preemraff Lysekil. 

Efter kompletteringar av ansökan den 14 maj 2012 och den 4 juni 2012 har ansökan nu 

remitterats till MBN för yttrande senast den 14 september  2012.  

Projektet har inarbetats i kommunens Vindbruksplan- tematiskt tillägg till ÖP 

För att tillstånd skall beviljas måste även kommunstyrelsen tillstyrka ansökan. 

 

Beredning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2012 

 

Förslag till beslut 

att nämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och tillstyrker att tillstånd lämnas i enlighet 

med NN:s ansökan för vindkraftpark Preem – Lyse Hogen/Berg i huvudsak enligt de villkor 

som bolaget föreslagit i ansökan. 

________ 

 

Yrkande 

Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens tjänteskrivelse. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelsen som sin egen och tillstyrker att tillstånd lämnas 

i enlighet med NN:s ansökan för vindkraftpark Preem – Lyse Hogen/Berg i huvudsak enligt de 

villkor som bolaget föreslagit i ansökan. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Miljöenheten
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§ 166 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNATION AV BOSTADSHUS 

(ERSÄTTNINGSBYGGNAD) M.M. PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 2011/321 

Sökande: NN och NN 

Ombud: NN 

Adress: XX 

Klaganden: NN 

Motpart:  Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2011, § 97 att medge strandskyddsdispens 

för nybyggnation av bostadshus och förråd (ersättningsbyggnader) samt väg på fastigheten 

Dalskogen X:X, vid Gullmarsfjorden utanför Lysekil. 

 

Nämndens beslut överklagades av Naturskyddsföreningen i Bohuslän till Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län, som i beslut den 28 juni 2012 avslår överklagandet.  

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till  

Akten
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§ 167 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ 

FASTIGHETEN TRÄLEBERG X:X 

 

Diarienummer: 2011/100 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

Klaganden: Sökanden via ombud NN, XX 

Motpart:  Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 april 2011 att avslå ansökan om 

strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Träleberg X:X, vid Trälebergskile utanför 

Lysekil. 

 

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

beslut den 20 juni 2012 avslår överklagandet. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till  

Akten
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§ 168 
 

FÖRELÄGGANDE FRÅN MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN OM YTTRANDE 

ÖVER ÖVERKLAGAN AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM AVSLAG PÅ 

ÖVERKLAGAN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM 

STRANDSKYDDSDISPENS FÖR MUSSELODLING INOM FASTIGHETEN LYSE 

X:X 

 

Diarienummer: 11/524 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: NN 

Klaganden:  NN och NN 

Mål nr: M 1842-12 R4 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade genom beslut § 177 2011-09-29 strandskyddsdispens 

för musselodling vid Makrilleskär (Lyse X:X). Beslutet skickades till Länsstyrelsen som 2011-

10-25 beslöt att inte ta upp ärendet för överprövning. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götaland av Naturskyddsföreningen respektive 

Strandskyddarna: Länsstyrelsen beslutade 2012-05-02 att avslå överklagan och medge dispens 

för musselodling vid Makrilleskär. Länsstyrelsens beslut har överklagats av 

Naturskyddsförening och Strandskyddarna till Mark- och miljödomstolen som i föreläggande 

ger nämnden möjlighet att yttra sig i ärendet. I överklagan framförs följande (sammanfattning): 

 

 Särskilda skäl saknas. 

 Musselodlingen behöver inte ligga inom strandskyddat område utan kan placeras inom 

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

verksamhet. 

 Miljövinsterna är låga jämfört med kostnaderna för verksamheten (kontroll m.m.). 

 Utredning om effekterna för hur växt- och djurlivet (havsbotten) påverkas saknas. 

 Verksamheten begränsar det rörliga friluftslivet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

musselodling vid Makrilleskär inom fastigheten Lyse X:X och anser att mark- och 

miljödomstolen ska avslå överklagandet av länsstyrelsen beslut. Miljö- och byggnadsnämnden 

och länsstyrelsen har i sina respektive beslut redovisat särskilda skäl för dispens och för den 

aktuella lokaliseringen av musselodling. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 168 

 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden vidhåller sitt beslut om att lämna strandskyddsdispens för musselodling vid 

Makrilleskär inom fastigheten Lyse X:X och anser att mark- och miljödomstolen ska avslå 

överklagandet av länsstyrelsen beslut. Miljö- och byggnadsnämnden och länsstyrelsen har i 

sina respektive beslut redovisat särskilda skäl för dispens och för den aktuella lokaliseringen av 

musselodling.   

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Mark- och miljödomstolen 

Miljöenheten
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§ 169 

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE -  

MÅL GÄLLANDE ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM 

UPPHÄVANDE AV BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING SAMT TILL- OCH 

OMBYGGNAD AV BYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X I LYSEKILS 

KOMMUN 

 

Miljö- och byggnadsnämndens diarienummer: 2011 / 1656 

Länsstyrelsens diarienummer: 403-10951-2012 

Mark- och miljödomstolens mål nr P 2669-12     R9 

Sökande/Klagande NN och NN 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

ombyggnad av byggnaden. 

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

överklagade bygglovet tillsvidare inte får tas i anspråk. 

Länsstyrelsens beslut överklagades av sökanden till mark- och miljödomstolen som med 

föreläggande begär yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2012. 

 

Förslag till beslut 

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

miljödomstolen bifaller överklagandet, och återställer det ursprungliga bygglovet. 

________ 

 

Yrkanden 

Torbjörn Stensson (S), Jan Ivarson (M), Hans Nordlund (M) och Filip Nordqvist (FP) yrkar 

bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Bo Göthesson (S) yrkar avslag på förvaltningens tjänsteskrivelse med hänvisning till tidigare 

reservation i bygglovbeslutet den 1 mars 2012. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Stenssons m.fl. yrkande mot Göthessons yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stenssons m.fl. yrkande. 

 

Forts. 
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Forts. § 169 

 

 

Omröstning begärs.  

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Stenssons m.fl. yrkande 

Nej-röst för bifall till Göthessons yrkande 

 

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson, ordf. (FP) x  

Torbjörn Stensson, v ordf (S) x  

Filip Nordqvist (FP) x  

Hans Nordlund (M) x  

Richard Åkerman (M) x  

Jan Ivarson (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Bo Göthesson (S)  x 

Anneli Strand (S)  x 

Jerry Jacobsson (S)  x 

Göran Emanuelsson (S)  x 

Summa  7 4 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för Stenssons m.fl. yrkande mot 4 nej-röster för Göthessons yrkande beslutar 

miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Stenssons m.fl. yrkande. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

miljödomstolen bifaller överklagandet, och återställer det ursprungliga bygglovet. 

________ 

 

Reservation 

Mot beslutet lämnar Bo Göthesson (S) skriftlig reservation. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Mark- och miljödomstolen 

Akten



         LYSEKILS KOMMUN          Sammanträdesprotokoll 

          Miljö- och byggnadsnämnden  2012-08-23 22 (52) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 170 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT –  

LÄMNAR INTE PRÖVNINGSTILLSTÅND AVSEENDE ÖVERKLAGAT ÄRENDE 

PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 10/1233 

Fastighetsadress: XX 

Byggherre: 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 byggnadsnämnden överklagade mark- och miljödomstolens dom och begärde 

prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. 

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 12 och 13 juli 2012 att inte lämna 

prövningstillstånd. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljööverdomstolens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

Beslutet till  

Akten
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§ 171 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS SVAR PÅ MILJÖ- OCH 

BYGGNADSNÄMNDENS BEGÄRAN OM FÖRDELNING AV MÅL TILL TEKNISKA 

RÅD VID MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN M.A.P. KUNSKAP GÄLLANDE 

ÄRENDENAS ART 

 

Diarienummer: 10/1233 

 

Beredning 

Miljö- och byggnadsnämndens begäran daterad 9 juli 2012 

Mark- och miljödomstolens svar daterat 12 juli 2012 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 172 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

BIFALLER ÖVERKLAGAN OM BESLUT OM FÖRELÄGGANDE ATT UPPHÖRA 

MED BOENDE PÅ SÖDRA HAMNEN X:X 

 

Diarienummer 09/0225 

Fastighetsadress: XX 

Klagande: NN 

 genom ombud  

 NN 

 NN 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

bygglov för boende saknas. 

 

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

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

länsstyrelsen KB Stationen Lysekil att senast tolv månader efter att detta beslut vunnit laga 

kraft upphöra att använda lägenhet i norra delen av våning 1 tr. i stationshuset på fastigheten 

Södra Hamnen X:X för boende. 

Fastighetsägaren överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som i dom 

den 2 juli 2012, upphäver länsstyrelsens beslut och undanröjer miljö- och byggnadsnämndens 

beslut den 10 december 2009. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet 

 

2 Inskrivningen i fastighetsregistret hos Fastighetsinskrivningen, Lantmäteriet Uddevalla 

återtas. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till 

Fastighetsinskrivningen 

Akten
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§ 173 

 

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT ATT AVVISA NÄMNDENS 

ANSÖKAN OM UTTAGANDE AV TILLÄGGSAVGIFT FÖR 

BYGGNADSÅTGÄRDER UTAN BYGGLOV PÅ FAST. KNARREVIK X:X 

 

Diarienummer 2011/1519 

 

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. 

 

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. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 173 

 

 

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. 

 

Nämnden lämnade den 2 juli 2012 en begäran att förvaltningsrätten ska besluta i frågan om 

uttagande av tilläggsavgift för byggnadsåtgärderna som utförts utan bygglov. 

Förvaltningsrätten beslutade den 24 juli 2012 att avvisa nämndens ansökan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 augusti 2012 skickat till förvaltningsrätten en 

begäran om omprövning  av avvisningsbeslutet alternativt överklagande av avvisningsbeslutet. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningsrättens beslut antecknas till protokollet. 

Nämnden antar tjänsteskrivelsen daterad 8 augusti 2012 som sin egen med begäran om 

omprövning alternativt överklagande av förvaltningsrättens avvisningsbeslut. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 173 

 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 augusti 2012 som sin egen och begär 

omprövning alternativt överklagande av förvaltningsrättens avvisningsbeslut. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten 

Akten
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§ 174 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV 

ENBOSTADSHUS PÅ FAST. SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 2010 / 1535 

Ankomstdatum: 2010-10-27 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/Klagande NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 25 augusti 2011 ansökan om bygglov för tillbyggnad 

av enbostadshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 

Sökanden överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, som i beslut den 10 augusti 2012 

upphäver nämndens beslut om avslag och visar ärendet åter till nämnden för förnyad 

handläggning. 

 

Vidare överklagade sökande nämndens taxa för avslag 940 kronor. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet . 

________ 

 

Yrkande 

Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden ska överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och 

miljödomstolen. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

 

Nämnden uppdrar åt stadsarkitekten och miljö- och byggnadsnämndens ordförande att 

överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till 

Mark- och miljödomstolen via länsstyrelsen 

Akten
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§ 175 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD 

FÖRRÅD PÅ FASTIGHETEN GRÖNSKULT X:X 

 

Diarienummer: 11/1621 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2012 § 64 att bevilja bygglov för 

nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten Grönskult X:X. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av fastighetsägaren till Grönskult X:X. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet den 16 augusti 2012. 

 

Förslag till beslut 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 176 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE OM BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/094 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Klagande: NN, Lönndal X:X 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 3 mars 2011 § 52 bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus, ändring av fönster, samt rivning av balkong och altantak på fastigheten Lönndal 

X:X. 

Beslutet överklagades av grannen Lönndal X:X till länsstyrelsen, som i beslut 

den 12 januari 2012 avslår överklagandet. 

Beslutet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som i dom den 16 augusti 2012 

avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten
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§ 177 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDENA AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD 

FÖRRÅD (SJÖMAGASIN) PÅ FASTIGHETEN BRÄCKE X:X 

 

Diarienummer: 10/0868 

Fastighetsadress: NN, Brastad 

Sökande: NN 

Klagande: 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. 

Beslutet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som i dom den 14 augusti 2012 

avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten
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§ 178 
 

YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN ANGÅENDE 

LAGLIGHETSPRÖVNING ENLIGT KOMMUNALLAGEN 

 

Diarienummer: 11/1132 

Yttrandemyndighet: Förvaltningsrätten i Göteborg 

Klaganden:  NN 

Mål nr: 8910-12, Enhet 2:6 

Verksamhetsutövare: NN 

 

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 till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som avslog 

överklagan. Ärendet ligger för närvarande hos mark- och miljödomstolen som prövar 

överklagande av länsstyrelsens beslut.  

Efter att nämnden erhållit en anmälan om olagliga odlingar vid Makrilleskär med hänvisning 

till att dispens saknas samt att det i anmälan ställdes krav på att nämnden fattar beslut om 

tillsynsåtgärder beslutade nämnden den 14 juni 2012 att NN, får bedriva musselodling med de 

anläggningar som finns inom det område för vilket nämnden tidigare lämnat 

strandskyddsdispens för  i avvaktan på att ärendet om strandskyddsdispens, vilket är överklagat 

slutligen har avgjorts. 

Detta beslut har anmälts till Förvaltningsrätten i Göteborg med begäran om laglighetsprövning, 

med motiveringen att nämnden har meddelat verksamhetsutövaren att musselodling får 

bedrivas trots att frågan handläggs i mark- och miljödomstolen. 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2012 

Förslag till miljö- och byggnadsnämndens yttrande 

att miljö- och byggnadsnämnden vidhåller sitt tidigare beslut om att NN,  

XX, får bedriva musselodling i avvaktan på att ärendet om strandskyddsdispens slutligen har 

avgjorts. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och vidhåller sitt tidigare beslut 

om att NN, XX, får bedriva musselodling i avvaktan på att ärendet om strandskyddsdispens 

slutligen har avgjorts. 

________ 

 

Beslutet skickas till: Förvaltningsrätten
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§ 179 

 

SAMRÅDSHANDLING –  

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ VANDRARHEM, SKAFTÖ-BACKA 3:152 

 

Diarienummer MBN 12/0799/411 LKS 11/345/214 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 13 augusti 2012. 

________ 

 

Yrkanden  

Tilläggsyrkande 1 

Jan Ivarson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med 

tilläggsyrkande att trafiksäkerhetsaspekterna beaktas, speciellt m.a.p. utfarter till hela 

Bovigestensvägen. 

 

Tilläggsyrkande 2 

Bo Göthesson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med 

tilläggsyrkande att det vägservitut som belastar Folkets Husfastigheten Skaftö-Backa 3:119 

upphävs i det fall utfartsväg anordnas från Skaftö-Backa 3:152 till Bovigestensvägen. 

 

Proposition på tilläggsyrkande 1 

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och tilläggsyrkande 1. Han finner att 

nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Proposition på tilläggsyrkande 2 

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och tilläggsyrkande 2. Han finner att 

nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2012 som sin egen med 

tilläggssynpunkter att trafiksäkerhetsaspekterna beaktas, speciellt m.a.p. utfarter till hela 

Bovigestensvägen, samt att vägservitutet som belastar Folkets Husfastigheten Skaftö-Backa 

3:119 upphävs i det fall utfartsväg anordnas från Skaftö-Backa 3:152 till Bovigestensvägen. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till 

Planenheten (via registraturen)
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§ 180 

 

SAMRÅDSHANDLING –  

DETALJPLAN FÖR STÅNGENÄSHEMMET, DEL AV TUNTORP 4:156, M.FL 

 

Diarienummer:  MBN 12/739/411 LKS 11/180/212 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 10 augusti 2012. 

________ 

 

Yrkande 

Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteyttrande. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2012 som sin egen och 

överlämnar det som samrådsyttrande. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Planenheten (via registraturen)
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§ 181 
 

UTSTÄLLNINGSHANDLING –  

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:3 M. FL 

 

Diarienummer  LKS 11-350-214 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 20 augusti 2012. 

________ 

 

Yrkande 

Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteyttrande. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2012 som sin egen och 

överlämnar det som utställningsyttrande. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Planenheten (via registraturen)
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§ 182 
 

FÖRELÄGGANDE OM BORTTAGANDE AV MUSSELODLINGAR INOM 

STRANDSKYDDAT OMRÅDE INOM FASTIGHETEN LYSE X:X, LYSEKILS 

KOMMUN 

 

Diarienummer: 2010/668 

Mottagare: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

NN har i en skrivelse inkommen 2011-12-21 meddelat att musselodlingen vid Högholmen som 

förvärvats från konkursboet för NN kommer att plockas bort senast under våren 2012. 

Miljöenheten förtydligade i en skrivelse till NN 2012-01-26 om vad som ska plockas bort och 

eventuellt kan lämnas kvar. Under våren har uppstädning pågått men det har visat sig att 

arbetet är betydligt mer tidskrävande än vad som uppskattats tidigare och att man inte hinner 

bli klar till sommaren. Arbetet fortgår även under sommaren. Förslag till beslut har skickats för 

kommunicering och möjlighet att lämna yttrande innan nämndens sammanträde. Något 

yttrande har inte inkommit. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-13. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga NN, XX,  att senast den 31 oktober 

2012 avlägsna musselodlingar, d.v.s. alla delar av befintliga anläggningar, som anlagts inom 

strandskyddat område på följande plats: 

 

att musselodlingar vid Högholmen, Lyse X:X som enligt beslut den 29 sept. 2011 § 177  inte 

beviljats strandskyddsdispens. 

 

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

 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att NN, XX senast två veckor efter det att 

åtgärderna ovan ska vara slutförda, till miljö- och byggnadsnämnden ska inge fotografier som 

styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredsställande sätt. 

 

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

(1998:808) 

_______ 

 

 

Forts. 



         LYSEKILS KOMMUN          Sammanträdesprotokoll 

          Miljö- och byggnadsnämnden  2012-08-23 37 (52) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 182 

 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

den 31 oktober 2012 avlägsna musselodlingar, d.v.s. alla delar av befintliga anläggningar, som 

anlagts inom strandskyddat område på följande plats: 

 

Musselodlingar vid Högholmen, Lyse X:X som enligt beslut den 29 sept. 2011 § 177  inte 

beviljats strandskyddsdispens. 

 

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

 

Nämnden beslutar vidare att NN, XX senast två veckor efter det att åtgärderna ovan ska vara 

slutförda, till miljö- och byggnadsnämnden ska inge fotografier som styrker att föreläggandet 

utförts på ett tillfredsställande sätt. 

 

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

(1998:808) 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

Miljöenheten
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§ 183 

 

FÖRELÄGGANDE OM BORTTAGANDE AV MUSSELODLINGAR INOM 

STRANDSKYDDAT OMRÅDE INOM FASTIGHETEN LYSE X:X M. FL., LYSEKILS 

KOMMUN 

 

Diarienummer: 2010/668 

Mottagare: Kommunstyrelsen 

Adress: Lysekils kommun 

 453 80 Lysekil 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen för Lysekils kommun beslutade vid sitt sammanträde den 4 januari 2012 

(LKS 10-12-349, § 4) att de kvarlämnade musselodlingarna (efter konkursen i NN) utanför 

Lysekil och i Saltö fjord ska plockas upp och städas undan senast till den 1 juni 2012. 

Miljöenheten förtydligade i en skrivelse till Kommunstyrelsen den 26 januari 2012 om vad 

som ska plockas bort och eventuellt kan lämnas kvar. Under våren har uppstädning pågått men 

det har visat sig att arbetet är betydligt mer tidskrävande än vad som uppskattats tidigare och 

att man inte hinner bli klar till sommaren. Arbetet fortgår även under sommaren. Förslag till 

beslut har skickats för kommunicering och möjlighet att lämna yttrande i ärendet. Något 

yttrande har inte inkommit. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 augusti 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Kommunstyrelsen för Lysekils 

kommun, 453 80 Lysekil (212 000 1389), att senast den 31 oktober 2012 avlägsna 

musselodlingar, d.v.s. alla delar av befintliga anläggningar, som anlagts inom strandskyddat 

område på följande platser: 

 

att musselodlingar vid Ramsvik (Kyrkeby X:X), Norra Grundsund (Lyse-Berga X:X), 

Fockeskär (Lyse X:X), Valboholmen (Slätten X:X), Högholmen (Lyse X:X, detoxanläggning) 

 

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

 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att Kommunstyrelsen, 453 80 Lysekil (212 

000 1389) 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. 

 

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

(1998:808) 

_______ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 183 

 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och  förelägger Kommunstyrelsen 

för Lysekils kommun, 453 80 Lysekil (212 000 1389), att senast den 31 oktober 2012 avlägsna 

musselodlingar, d.v.s. alla delar av befintliga anläggningar, som anlagts inom strandskyddat 

område på följande platser: 

 

Musselodlingar vid Ramsvik (Kyrkeby X:X), Norra Grundsund (Lyse-Berga X:X), Fockeskär 

(Lyse X:X), Valboholmen (Slätten X:X), Högholmen (Lyse X:X, detoxanläggning) 

 

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

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att Kommunstyrelsen, 453 80 Lysekil (212 000 

1389) senast två veckor efter det att åtgärderna ovan ska vara slutförda, till miljö- och 

byggnadsnämnden ska inge fotografier som styrker att föreläggandet utförts på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

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

(1998:808) 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Miljöenheten
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§ 184 

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR VÄG PÅ FASTIGHETEN LYSE-

FISKEBÄCK X:X, GULLMARSFJORDEN 

 

Diarienummer: 12/733 

Fastighetsägare: Lysekils kommun 

Sökanden: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 6 juli 2012 ansökt om 

strandskyddsdispens för väg på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X (ägs av Lysekils kommun). 

Vägen ska följa befintlig gångväg och ska gå från idag körbar väg fram till fastigheten Lyse-

Fiskebäck X:X. Sträckan som berörs är ca 90 m och det finns ett servitut för väg. Vägen ska 

anläggas genom utfyllnad med grus, delar av sträckan har berg i dagen. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga: Tjänsteskrivelse den 13 augusti 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 

miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för väg på fastigheten Lyse-Fiskebäck 

X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun. 

Villkor 

att vägen ska följa befintlig gångväg/servitut, se karta och anläggas på sådant sätt att 

naturmiljön i omgivningen inte påverkas.  

att skyltar, grindar eller liknande som hindrar allmänhetens tillgänglighet till området får inte 

sättas upp. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 184 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för väg på 

fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun. 

 

Villkor 

Vägen ska följa befintlig gångväg/servitut, se karta och anläggas på sådant sätt att naturmiljön i 

omgivningen inte påverkas.  

 

Skyltar, grindar eller liknande som hindrar allmänhetens tillgänglighet till området får inte 

sättas upp. 

________ 

 

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 Götalands län som inom tre veckor ska 

ta ställning till om det finns skäl för prövning av kommunens beslut om dispens eller inte. 

 

Detta beslut fråntar inte sökanden skyldigheten att införskaffa de övriga tillstånd m.m. som 

krävs för åtgärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten 
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§ 185 

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD AV SJÖBODAR PÅ 

FASTIGHETEN KLEVA X:X, VID ÅBYFJORDEN 

 

Diarienummer: 12/755 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: NN 

Adress: c/o NN 

 XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande NN, c/o NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) 2012-07-12 ansökt 

om strandskyddsdispens för nybyggnad av två sjöbodar på fastigheten Kleva X:X. De 

planerade sjöbodarna ska placeras ovan utfyllnad på befintligt bryggdäck i föreningens 

småbåtshamn på fastigheten Kleva X:X. Hamnen är belägen utanför Fågelviken i Åbyfjorden. 

De två sjöbodarna ska byggas ihop och utformas på samma sätt som befintlig bodar i området. 

Bodarna upptar en yta på 2 x 21,6 m2 och varje bod ska delas av fyra medlemmar (stugägare). 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga: Tjänsteskrivelse den 13 augusti 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 

18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av två 

sjöbodar på fastigheten Kleva X:X, vid Åbyfjorden i Lysekils kommun. 

 

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

 

Villkor 

att sjöbodarna ska placeras och utformas enligt handlingarna i ansökan. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

Forts. 
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Forts. § 185 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

nybyggnad av två sjöbodar på fastigheten Kleva X:X, vid Åbyfjorden i Lysekils kommun. 

 

Endast den yta som upptas av sjöbodarna får tas i anspråk för ändamålet. 

 

Villkor 

Sjöbodarna ska placeras och utformas enligt handlingarna i ansökan. 

________ 

 

Upplysningar 

Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan 

inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga 

kraft. 

 

Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som inom tre veckor ska 

ta ställning till om det finns skäl för prövning av kommunens beslut om dispens eller inte. 

 

För att få utföra åtgärden krävs även bygglov från miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten 



         LYSEKILS KOMMUN          Sammanträdesprotokoll 

          Miljö- och byggnadsnämnden  2012-08-23 44 (52) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 186 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TRAPPA OCH MARKTERRASSERANDE MURAR, 

SAMT UPPFYLLNAD AV MARKEN INNANFÖR DESSA,  

PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0711 

Ankomstdatum: 2012-07-04 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för trappa och markterrasserande murar, samt uppfyllnad 

av marken innanför dessa, på fastigheten Lönndal X:X. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986. 

 

Murverken ska utföras i gnejs, vilket är materialet i den lokala berggrunden. 

Sökanden har efter kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningen justerat utbredningen av 

vissa terrassmurdelar. 

 

Ansökan gäller enbart ersättningstrappa mellan Lönndalsvägen och byggnadens huvudentré, 

samt till denna hörande markterrasserande mur i höjd med byggnadens sockel på västra till 

sydvästra delen av tomten. 

Ansökan gällde från början även markterrasserande murar och markuppfyllnad på fastighetens 

östra och norra del, men dessa har utgått ur ansökan. 

 

Fastigheten är betecknad med Bq i detaljplanen, vilket bl.a. innebär: 

”Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt värdefull miljö. Bebyggelsens yttre och den 

utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den enhetliga och för äldre 

västkustförhållanden typiska karaktären bibehålles.” 

En mur utförd i gnejs följer syftet med detaljplanens kulturmiljöregler. Den följer även reglerna 

i plan- och bygglagen 2 kap. 6 § 1. 

 

Berörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra 

sig över ansökan. Medgivande till åtgärderna har inkommit från Lönndal X:X. 

Yttrande har inkommit från Lönndal X:X med innebörden att murarna mot öster skulle 

innebära att ”en icke oväsentlig utsikt från oss begränsas”. Åtgärdena åt väster säger man sig 

inte ha några synpunkter på. 

Sökanden har underrättats om granneyttrandet och kommenterat detta med att det åt öster i 

huvudsak rör sig om ersättning av befintliga murar av söndervittrad gnejs och gammalt s.k. 

Mexitegel. 

Sökanden har också beslutat att begränsa ansökan till den i väster placerade entrétrappan och 

murar/markuppfyllnad i samband med denna. 

 

Forts.
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Forts. § 186 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för trappa och markterrasserande murar samt 

sådan markuppfyllnad som dessa ger upphov till, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

att beslutet motiveras med att åtgärden inte strider mot gällande detaljplan, att åtgärden utförs 

med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och lokal byggnadstradition, samt att den 

inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden beviljar bygglov för trappa och markterrasserande murar samt sådan 

markuppfyllnad som dessa ger upphov till, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

 

Beslutet motiveras med att åtgärden inte strider mot gällande detaljplan, att åtgärden 

utförs med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och lokal 

byggnadstradition, samt att den inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för 

omgivningen. 

 

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

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

ärende. 

 

3 Med detta startbesked bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

Upplysningar 

Följande handlingar ska lämnas till bygglovsenheten som underlag för slutbesked. 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med beviljat bygglov. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 186 

 

 

Beslutets giltighetstid 

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

från den dag beslutet vunnit laga kraft. 

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

gälla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Lönndal X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till   
Lönndal X:X, X:X, X:, X:X, X:X och X:X 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 

Akten
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§ 187 
 

FÖRNYELSE AV BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD, SAMT 

LOV FÖR RIVNING AV BEFINTLIG INDUSTRIBYGGNAD, PÅ DEL AV 

FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0832 

Fastighetsadress: XX 

Byggherre: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser förnyelse av bygglov för nybyggnad av industribyggnad, samt lov för rivning av 

befintlig 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 § 185 

 

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 Seabased Industries AB. 

Yttrande från Räddningstjänsten föreligger sedan tidigare. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900), beviljar bygglov för nybyggnad av industribyggnad på del av fastigheten 

Södra Hamnen X:X. 

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900), beviljar rivningslov för befintlig industribyggnad på ovanstående plats. 

________ 

 

Forts. 



         LYSEKILS KOMMUN          Sammanträdesprotokoll 

          Miljö- och byggnadsnämnden  2012-08-23 48 (52) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts § 187 

 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

nybyggnad av industribyggnad på del av fastigheten Södra Hamnen X:X. 

 

2 Med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), beviljas rivningslov för 

befintlig industribyggnad på ovanstående plats. 

 

3 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig: Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag: NN, XX 

________ 

 

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. 

 

 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. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 187 

 

 

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, Överklagningshänvisning 

 

Beslutet kungörs 

Post- och inrikes tidningar
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§ 188 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 

ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN, FASTIGHETEN 

DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0515 

Ankomstdatum: 2012-05-09 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomter från, fastigheten Dalskogen X:X. 

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

eller naturvårdsområdesbestämmelser. 

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

 

Föreslagna avstyckningar är på cirka 700 m
2
. 

Motivet till ansökan anges vara att generationsväxling på fastigheten. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R1: 

”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för 

förtätning. 

Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter, service, 

begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller tätortsanknuten 

bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som t.ex. familjecamping. 

Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får genomföras. 

Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.” 

 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade den 1 mars 2012 § 71 positivt förhandsbesked för 

samma sak som det nu aktuella ärendet. Beslutet överklagades av en granne, vilken i 

handläggningen inte bedömts vara berörd av åtgärderna. Länsstyrelsen upphävde den 10 april 

2012 nämnden beslut på formella grunder, och återlämnade ärendet för ny handläggning. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens tidigare samrådsgrupp besökte platsen i samband med det 

ursprungliga ärendet, och lämnade därefter följande yttrande: 

”Samrådsgruppen besökte platsen. 

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

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

 

 

Forts. 
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Samrådsgruppen diskuterade alternativa placeringar, men kunde vid besöket på platsen 

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

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

Vid planering och anläggande av avloppsanläggningar ska noteras Gullmarns klassificering 

som Natura2000-område. 

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

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

tillåtas på den avsedda platsen.” 

 

Miljöenheten yttrade sig i samband med det ursprungliga ärendet, och inget har i sak ändrats 

sedan dess: 

”Miljöenheten kan konstatera att det finns förutsättningar för att inrätta avloppsanläggning 

inom eller i anslutning till planerade tomter. Enligt sökanden är det tomt ett som är aktuell att 

bebygga, möjligen även tomt två längre fram. För tomt ett planeras slutet system för WC och 

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

i området). 

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

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

infiltreras istället för att avledas. Om avloppsvatten måste avledas krävs det möjlighet att leda 

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

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

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

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

anläggningen klarar kraven enligt ovan. 

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

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

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

yttrande angående Natura 2000 innan beslut fattas. 

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

byggnadsnämnden innan bygglovansökan prövas.” 

 

Ärendet har skickats till Dalskogen X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, 

X:X, X:X samt till Slätten X:X för möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Medgivande till åtgärden har inkommit från Dalskogen X:X och X:X. 

Ett yttrande har inkommit från Dalskogen X:X/X:X med innebörden att man är negativ till de 

föreslagna byggnadsföretagen, och vill att inga förändringar ska ske i området innan detta har 

detaljplanelagts. 

I övrigt har inga synpunkter inkommit. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 14 juni 2112 § 151 lämnat positivt förhandsbesked för 

två nybyggnationer på fastigheten Dalskogen X:X i samma område, strax norr om tomterna i 

det nu aktuella ärendet. 

 

 

Forts. 



         LYSEKILS KOMMUN          Sammanträdesprotokoll 

          Miljö- och byggnadsnämnden  2012-08-23 52 (52) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 188 

 

 

För området kring Gullmarsbaden har ett planprogram upprättats. Något detaljplanearbete har 

som följd av detta dock inte påbörjats. Därmed finns inget pågående planarbete att hänvisa till i 

frågan om eventuellt uppskov med avgörandet av förhandsbeskedärendet. 

 

Både tomterna på Dalskogen X:X och de nu aktuella på Dalskogen X:X är placerade i 

omedelbar anslutning till en befintlig bebyggelsegrupp, kan inte anses försvåra eller hindra ett 

framtida ändamålsenligt planläggande av området. Fastigheten Dalskogen X:X är i detalj-

planeprogrammet markerad som område för bostäder, varför ansökan överensstämmer med 

avsedd användning. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

avsedda platsen 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

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

 

2 Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från den 

dagen beslutet har vunnit laga kraft. 

 

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

________ 

 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden, Överklagningshänvisning 

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

 

Underrättelse om beslutet till 
Dalskogen X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, och X:X 

Post- och inrikes tidningar 

Akten 


