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§ 189 

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 

Yrkande 

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden tar upp två initiativärenden under punkten 

Diverseärenden.  

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg enligt extra 

föredragningslista samt Inge Löfgrens initiativärenden under rubriken 3 Diverse. 

 

Ärende 3.1 

Publicering av fastighetsbeteckning i miljö- och byggnadsnämndens kallelse på hemsidan 

 

Ärende 3:2 

Inköp av läsplattor till miljö- och byggnadsnämnden ledamöter 

 

Ärende 9.2 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hamre X:X 

________ 
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§ 190 

 

SAMMANSTÄLLNING –  

BYGG- OCH MILJÖÄRENDENÄRENDEN SAMT REDOVISNING AV 

DELEGERADE BESLUT PÅ BYGGLOVENHETEN OCH MILJÖENHETEN 

 

 

Bygglovenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut samt sammanställning av 

”öppna” ärenden och överklagade beslut 

 

Beviljade delegationsbeslut: juli och augusti 2012: 

 

- 33 beviljade bygglov 

 

 

Miljöenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut miljöärenden: 

 

Beviljade delegationsbeslut: juli och augusti 2012: 

 

- 16 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 

- 10 beslut rörande renhållning 

- 5 beslut rörande bergvärmepumpar 

- 20 beslut om livsmedel 

- 1 beslut övrigt 

 

Beredning: 

Sammanställning 

Delegationslistor 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporterna antecknas till protokollet. 

_________ 
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§ 191 

 

FRÅGA OM PUBLICERING AV FASTIGHETSBETECKNING I MILJÖ- OCH 

BYGGNADSNÄMNDENS KALLELSE PÅ HEMSIDAN 

 

 

Som initiativärende yrkar Inge Löfgren (MP) att nämndens kallelse ska innefatta komplett 

fastighetsbeteckning i alla ärenden. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda de 

rättsliga förhållandena kring publicering av fastighetsbeteckningar genom elektroniskt media. 

________ 
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§ 192 

 

FRÅGA OM INKÖP AV LÄSPLATTOR TILL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

LEDAMÖTER 

 

 

Som initiativärende yrkar Inge Löfgren (MP) att miljö- och byggnadsnämnden, ur egen budget, 

ska tillhandahålla läsplattor till alla nämndens ledamöter. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda 

förutsättningarna för att tillhandahålla läsplattor till alla nämndens ledamöter. 

________ 
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§ 193 

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE ÖVER 

ÖVERKLAGAN AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT AVSLÅ ÖVERKLAGAN AV 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM STRANDSKYDDSDISPENS 

FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH FÖRRÅD 

(ERSÄTTNINGSBYGGNADER) PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 11/321 

Fastighetsägare: NN och NN 

Sökanden: NN och NN 

Klaganden:  NN 

MMD Mål nr: M 2688-12 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Inge Löfgren (MP) i handläggningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade genom beslut den 12 maj 2011 § 97  

strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus samt förråd (båda ersätter befintliga 

byggnader) på fastigheten Dalskogen X:X. Beslutet skickades till Länsstyrelsen som den 20 

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

överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götaland som avslog överklagan i beslut från den 28 

juni 2012. Detta beslut överklagades av Naturskyddsföreningen till Mark- och miljödomstolen 

med bl.a. följande skäl: 

 Beslut om fri passage och tomtplatsavgränsning saknas. 

 Det nya bostadshuset är mycket större än det befintliga och kommer att begränsa 

tillgängligheten för allmänheten. 

 

Mark- och miljödomstolen förelägger nu miljö- och byggnadsnämnden om svar på 

Naturskyddsförening Bohusläns överklagan. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

enbostadshus och förråd på fastigheten Dalskogen X:X och anser att mark- och miljödomstolen 

ska avslå överklagandet. Miljö- och byggnadsnämnden vill även framhålla att den i sitt beslut 

om dispens beslutat om tomtplatsavgränsning vilket framgår av den till beslutet bilagda kartan. 

Med den gjorda avgränsningen ges möjlighet till fri passage längs stranden.  

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 193 

 

 

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 enbostadshus och förråd 

på fastigheten Dalskogen X:X och anser att mark- och miljödomstolen ska avslå 

överklagandet.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden vill även framhålla att den i sitt beslut om dispens beslutat om 

tomtplatsavgränsning vilket framgår av den till beslutet bilagda kartan. Med den gjorda 

avgränsningen ges möjlighet till fri passage längs stranden.  

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Mark- och miljödomstolen 

Miljöenheten
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§ 194 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT AVSLÅ 

ÖVERKLAGANDET 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:  Länsstyrelsen och 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 som i dom meddelad den 24 augusti 2012 avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens beslut antecknas till protokollet 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten
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§ 195  

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS BESLUT –  

UPPHÄVER MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM 

STRANDSKYDDSDISPENS FÖR MUSSELODLING INOM FASTIGHETEN  

LYSE X:X 

 

Diarienummer: 2011/524 

Sökande: NN 

Adress: XX 

Klaganden: NN och NN 

Motpart:  Länsstyrelsen och 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 överklagades till ark- och 

miljödomstolen som i dom meddelad 2012-09-04 upphäver miljö- och byggnadsnämndens 

beslut (och därmed även Länsstyrelsens beslut) om dispens för musselodling vid Makrilleskär. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens beslut antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten
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§ 196 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM BYGGLOV I EFTERHAND PÅ FASTIGHETEN SLÄTTNA X:X 

 

Diarienummer: 11/0920 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN, Lyse X:X 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov i efterhand den 25 augusti 2011, för 

nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Slättna X:X. 

Ägare till fastigheten Lyse X:X överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, som  i beslut 

den 16 augusti 2012 avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten
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§ 197 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM 

BYGGLOV FÖR FÖRRÅDSBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0219 

Fastighetsadress: XX, Grundsund 

Sökande/Klagande: NN 

 

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

för nybyggnad av förrådsbyggnad samt rivning av befintlig bod. 

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

överklagandet. 

Beslutet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som i dom den 17 september 2012 

avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten
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§ 198 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

BESLUT OM UTTAGANDE AV TILLÄGGSAVGIFT FÖR BYGGNADSÅTGÄRDER 

PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X 

 

Diarienummer: 11/0113 

Fastighetsadress: XX 

Fastighetsägare: NN 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden påförde i beslut den 16 juni 2011 NN en byggnadsavgift samt 

beslutade att ansökan om uttagande av tilläggsavgift med anledning av att garage har uppförts 

till en större yta och på annan plats än vad beviljat bygglov medgivit. 

Anmäles mark- och miljödomstolens dom den 20 augusti 2012 att ålägga NN att till staten 

betala en tilläggsavgift om sextusen (6 000) kronor.  

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten
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§ 199 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT INTE INGRIPA MED STÖD AV 

PBL GÄLLANDE OVÅRDAD TRÄDGÅRD PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X 

 

Diarienummer: 09/1079 

Fastighetsadress: XX, Östersidan 

Fastighetsägare: NN 

Klagande: NN genom ombud Advokat Anna Sundblad 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 november 2011 § 211 att nämnden förklarar att 

det enligt plan- och bygglagen saknas grund för ingripande mot vegetationen på fastigheten 

Vägeröd X:X, och att anmälan därför ska lämnas utan åtgärd. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 200 

 

NN  –  

FÖRELÄGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMÅTT ENLIGT MILJÖBALKEN 

 

Diarienummer 08/1413 

 

Ärendebeskrivning 

NN bedriver sedan 2004 tränings- och tävlingsverksamhet med s.k. trialmotorcyklar på 

fastigheterna Brattön X:X och X:X i Lysekils kommun. 

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2009 om föreläggande med försiktighets-

mått för klubbens verksamhet.  

Beslutet överklagades av grannar till verksamheten. 

Länsstyrelsen upphävde den 8 juli 2011 nämndens beslut och lämnade ärendet åter till 

nämnden för ny handläggning på grund av att eventuell hänsyn vid jakt inte utretts tillräckligt 

och att träningshelger inte reglerats tillräckligt i det överklagade beslutet. 

 

Bilaga 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 september 2012 med förslag till föreläggande om 

försiktighetsmått 

________ 

 

Yrkande 

Filip Nordqvist (FP), Jerry Jacobsson (S) och Kristoffer Zackariasson (S) yrkar bifall till 

förvaltningens tjänsteskrivelse och förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med Nordqvist m.fl. yrkande 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2012 och  beslutar 

förelägga NN org.nr XX följande försiktighetsmått för verksamheten på träningsområdet på 

fastigheterna Brattön X:X och X:X i Lysekils kommun 

 

1 Tränings och tävlingsområdet skall vara tydligt avgränsat med lämpliga markeringar i 

terrängen för att förhindra körning utanför tillåtet område. 

 

2 Kvarnebäcken som löper mellan vägen och träningsområdet omfattas av strandskydd 

och ska skyddas från påverkan. Passage av bäcken med motorfordon får endast ske via 

tillfartsvägen där bäcken är kulverterad. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 200 

 

 

3 Träningsverksamhet får endast förekomma på fasta tider som ska meddelas på tavla vid 

infarten från väg 171 vid Skårve. Träning får bedrivas under högst 20 timmar per vecka 

fördelat på 4 dagar med högst 5 timmar per dag. Träningstider är tisdag och onsdag kl. 

15-20 samt lördag och söndag kl. 10-15 

 

4 Undantag från dessa tider gäller under jaktperioden på hösten enligt följande: 

 

a. Under perioden 15 augusti till andra måndagen i oktober; endast tisdag och torsdag 

kl.15-20 

b. Av särskild hänsyn till älgjakten: Ingen träning under perioden lördag före 

älgjaktens början (andra måndagen i oktober) och två veckor därefter (uppehåll 16 

dagar) 

 

5 Vid träningsområdet skall ev. förvaring av drivmedel och smöroljor ske i låst container. 

Utrustning för omhändertagande av spill skall finnas tillgängligt. 

 

6 Tävlingar och/eller träningshelger får anordnas med högst 4 kördagar per år. 

Förutsättning är att depåområde och parkering kan anordnas i bergtäkten på fastigheten 

Skarstad X:X och att trafiken leds via vägen från Hallinden till bergtäkten. Veckotiden 

20 timmar får inte överskridas i samband med tävlingar och träningshelger. 

 

7 Tillstånd enligt ordningslagen skall inhämtas av polismyndigheten inför varje 

tävlingstillfälle. Berörda grannar skall i god tid informeras om planerade tävlingar och 

träningshelger. 

 

Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas. 

 

Lagstöd: 2 kap 3§, 9 kap 6§, 26 kap. 9§ miljöbalken och 19 kap 5§ mom. 11, MB 

beträffande verkställighetsförordnade 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

NN och NN 

NN 

Akten 
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§ 201 

 

UPPHÄVANDE AV BYGGLOV FÖR PÅBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 

FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0339 

Ankomstdatum: 2012-08-30 

Fastighetsadress: XX, Grundsund 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Bygglov meddelades den 31 mars 2010, av bygglovhandläggare på delegation från miljö- och 

byggnadsnämnden, för påbyggnad av fritidshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 

Förnyelse av bygglovet meddelades den 18 maj 2012, likaledes på delegation. 

 

Sökanden har i skrivelse inkommen den 30 augusti 2012 begärt att få bygglovet upphävt, då 

han inte i nuläget avser att utföra den planerade åtgärden. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning på plan- och bygglagens område innehåller 

inte delegerad rätt att upphäva bygglov på byggherrens egen begäran. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden upphäver bygglovet för påbyggnad av fritidshus på 

fastigheten Skaft-Backa X:X 

________ 

 

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 upphäver bygglovet för påbyggnad av fritidshus på fastigheten Skaft-Backa X:X 

________ 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
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§ 202 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD 

PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0281 

Ankomstdatum: 2012-03-19 

Fastighetsadress: XX, Rågårdsvik 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 

Fossa X:X. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 5 december 1960. 

 

Detaljplanens bestämmelser innebär att fastigheten får bebyggas på 5 % av tomtytan, vilket för 

Fossa X:Xinnebär 151,8 m
2
. Huvudbyggnad får ha en våning och en byggnadshöjd på högst 

3,5 meter, medan komplementbyggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 2,5 meter. 

Taklutningen får vara maximalt 30 grader mot horisontalplanet. 

 

På fastigheten finns en huvudbyggnad på cirka 72 m
2
, samt en komplementbyggnad på 36 m

2
. 

Båda används för bostadsändamål, och båda byggnadernas byggnadshöjd är cirka 3 meter. 

 

Vid en tillbyggnad av komplementbyggnaden är det naturligt att av såväl tekniska, funktionella 

som estetiska skäl anpassa tillbyggnaden till befintlig byggnad. Detta kommer i det aktuella 

ärendet att innebära en avvikelse från planbestämmelsernas högsta byggnadshöjd. 

 

Berörda grannar Fossa 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. 

Yttrande har inkommit från Fossa X:X vilket lyder ”Jag motsätter mig förslaget om en så hög 

tillbyggnad”. 

Sökanden har tagit del av inkommet yttrande, och har kommenterat detta med att man inte 

anser att tillbyggnaden skymmer någonting för fastighetens Fossa X:X. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900), beviljar bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Fossa 

X:X. 

Beslutet kan motiveras med att tillbyggnaden ansluter väl till den befintliga delen ur teknisk, 

funktionell och estetisk synvinkel, att avvikelsen kan anses som liten och stämma med planens 

syften, samt att tillbyggnaden inte kan anses vara utgöra en betydande olägenhet för 

omgivningen. 

________ 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 202 

 

 

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. 31b § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), beviljas  bygglov för 

tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Fossa X:X. 

 

Beslutet kan motiveras med att tillbyggnaden ansluter väl till den befintliga delen ur 

teknisk, funktionell och estetisk synvinkel, att avvikelsen kan anses som liten och 

stämma med planens syften, samt att tillbyggnaden inte kan anses vara utgöra en 

betydande olägenhet för omgivningen. 

 

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

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

ärende. 

 

3 Med detta startbesked bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

KRAV 

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

bygglagen 

Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för slutbesked: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med beviljat bygglov. 

 

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

gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 

 

Beslutet giltighetstid 

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

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

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

gälla. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 202 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

Fossa X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till 

Fossa X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes tidningar 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 203 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS SAMT 

NYBYGGNAD AV CARPORT PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0170 

Ankomstdatum: 2012-02-22 

Fastighetsadress: XX Fiskebäckskil 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport 

på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 31 maj 1991. 

 

Planbestämmelserna medger en huvudbyggnad med högst 130 m
2
 byggnadsarea, och en 

uthusbyggnad med högst 25 m
2
 byggnadsarea. 

Huvudbyggnad ska ligga minst 4,5 meter från granntomt, och uthusbyggnad ska ligga minst 

2,5 meter från granntomt vilket kan underskridas efter lämplighetsprövning. 

Byggnaderna får ha högst en våning, vilket för befintlig huvudbyggnad överskrids. 

Byggnadshöjden får vara högst 4,5 meter för huvudbyggnad och 3,0 meter för uthusbyggnad. 

 

Åtgärderna utgörs av en tillbyggnad av huvudbyggnaden med en verandadel i en våning och 

med en byggnadsarea på 21 m
2
, samt nybyggnad av en carport på 24,5 m

2
. Tillbyggnaden av 

huvudbyggnaden innebär att denna får en byggnadsarea på knappt 100 m
2
. 

Tillbyggnaden utförs i ett plan och med en byggnadshöjd som underskrider 4,5 meter. 

Carporten får en byggnadshöjd som är mindre än 2,5 meter. 

Tillbyggnaden är placerad 5 meter från tomtgränsen och carporten 3 meter från tomtgränsen. 

 

Byggnadsåtgärderna är planenliga. 

 

Ärendet gällde ursprungligen ett projekt där carporten hade en byggnadsarea på 42 m
2
 och var 

avsedd för två bilar, samt placerad i gräns mot granntomt. 

Berörda grannar Skaftö-Fiskebäck X:X/X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X gavs då tillfälle att 

yttra sig över ansökan. 

Yttrande inkom från Skaftö-Fiskebäck X:X/X:X, vilket var den granne som gränsade till 

carportens placering, och där man motsatte sig denna placering i tomtgränsen. 

Sökanden underrättades om yttrandet, och har därefter arbetet om förslaget till det som nu 

gäller. 

En representant för Skaftö-Fiskebäck X:X/X:X har på samtliga delägares vägnar undertecknad 

ett godkännande av de nya ritningarna. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 203  
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

(SFS 2010:900), beviljar bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad samt nybyggnad av carport 

på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. 

________ 

 

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 

tillbyggnad av huvudbyggnad samt nybyggnad av carport på fastigheten Skaftö-

Fiskebäck X:X. 

 

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

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

ärende. 

 

3 Med detta startbesked bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

KRAV 

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

bygglagen 

Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för slutbesked:  

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med beviljat bygglov. 

 

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

gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 

 

Beslutet giltighetstid 

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

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

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

gälla. 

 

 

Forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-27 22 (42) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 203 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Skaftö-Fiskebäck X:X/X:X, Överklagningshänvisning, delgivningskvitto 

 

Underrättelse om beslutet till 

Skaftö-Fiskebäck X:X, X:X,  X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes tidningar 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 204 

 

AV MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÅTERFÖRVISAT ÄRENDE  

AVSEENDE BYGGLOVANSÖKAN I EFTERHAND FÖR ÄNDRING AV  

TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS  

PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0878 

Ankomstdatum: 2012-09-03 

Fastighetsadress: XX, Lysekil 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 18 oktober 2007 § 255 bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus, samt uppförande av altan, på fastigheten Slätten X:X. 

Då det uppenbarades att byggherren inte följt det beviljade bygglovet kontaktades denne av 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Byggherren uppmanades att inkomma med en förklaring till 

varför lovet inte följts, samt en ansökan om bygglov i efterhand för det utförda. 

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

efterhand för de åtgärder som utförts i strid med tidigare beviljat bygglov. Beslutet motiverades 

med hänvisning till plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 10 §, varsamhet vid ändringar 

av byggnader, då tillbyggnaden bedömts ha fått en utformning som inte passar in i husets 

karaktär eller den gestaltning byggnader av liknande ursprung bör ha. 

Beslut fattades även om byggnadsavgift, samt föreläggande om rättelse att ändra tillbyggnaden 

till att överensstämma med beviljat bygglov. 

 

Nämndens beslut om avslag överklagades av byggherren till Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län, som i beslut den 22 november 2011 avslog överklagandet. Länsstyrelsen delade nämndens 

mening att byggnadsåtgärderna inte uppfyller anpassningskraven i plan- och bygglagen 

(SFS 1987:10) 3 kap. 1och 10 §§. 

Länsstyrelsen beslutade även att nämnden haft fog för sitt beslut om föreläggande och 

byggnadsavgift. 

 

Länsstyrelsens beslut överklagades av byggherren till Mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs tingsrätt som i dom den 23 maj 2012 upphävde samtliga beslut fattade av 

nämnden, samt återförvisar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beviljande av bygglov 

i efterhand för den uppförda tillbyggnaden. 

Domstolen har i sina domskäl menat att det finns byggnader i närområdet som är av skilda 

karaktärer och att flera är av modern utformning eller har tillbyggnader som ger intryck av att 

vara från en annan tidsepok. Man har också sagt att ”Härtill måste beaktas NNs anspråk på att 

kunna välja den lösning som från såväl ekonomisk som teknisk synpunkt framstår som mest 

fördelaktig”. 

 

 

Forts.
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 204  

 

 

Ovanstående domskäl har använts om en byggnadsåtgärd som byggherren på eget initiativ, och 

ignorerande lagkravet på att följa beslut som fattats med stöd av plan- och bygglagen, vidtagit 

efter att den av honom inlämnade bygglovansökan för en åtgärd med annat utseende behandlats 

och godkänts. 

Domstolen har i ärendet inte konsulterat någon med dokumenterad kunskap om samhälls-

byggnad, stadsplanering, arkitektur, gestaltning, kulturmiljö eller bevarandefrågor. 

 

Då mark- och miljödomstolen uppenbarligen åsidosatt viktiga paragrafer i plan- och bygglagen 

i sin analys av ärendet, samt underlåtit att göra en relevant sakkunnighets-bedömning, sökte 

miljö- och byggnadsnämnden prövningstillstånd hos Mark- och miljööver-domstolen vid Svea 

Hovrätt. 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 12 och 13 juli 2012 att man inte funnit skäl att 

meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens beslut vann därmed laga kraft. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har därmed inget annat val än att bevilja bygglov i efterhand för 

en tillbyggnad vilken, enligt de enda sakkunnighetsbedömningar som gjorts i ärendet, inte kan 

anses vara förenlig med kraven på varsamhet vid ändringar av byggnader ”så att byggnadens 

karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden tas tillvara” (plan- och bygglagen [SFS 1987:10] 3 kap. 10 §). 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar, på uppdrag av mark- och miljödomstolen, bygglov i 

efterhand för utförd tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Slätten X:X. 

________ 

 

Yrkanden 

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

 

Inge Löfgren (MP) yrkar att ”på uppdrag av mark- och miljödomstolen” ska utgå som 

skrivning i förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med Yngve Larssons yrkande. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 204 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beviljar, på uppdrag av mark- och miljödomstolen, bygglov i efterhand för utförd 

tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Slätten X:X. 

________ 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Akten 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 205 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV, SAMT UTVÄNDIGA 

ÄNDRINGAR PÅ, FLERBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN GAMLESTAN X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0344 

Ankomstdatum: 2012-03-28 

Fastighetsadress: XX, Lysekil 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av, samt utvändiga ändringar på, 

flerbostadshus på fastigheten Gamlestan X:X. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 5 december 1986, 

och ändrades den 12 februari 1996. 

 

Detaljplanen anger att fastigheten får användas för småindustri, handel och bostäder, samt att 

byggnadshöjden får vara maximalt 4,0 meter. 

Befintlig byggnad, vilken enligt fastighetsregistret uppfördes 1929 men har ritningar från 1916, 

har en byggnadshöjd på cirka 8 meter. 

 

Tillbyggnadsåtgärden är i form av ett trapphus, vilket förbättrar kommunikationen inom 

byggnaden, och denna kommer i byggnadshöjd att ansluta till befintlig byggnad. Detta är en 

formell avvikelse från planbestämmelserna, men en anpassning till verkliga förhållanden. 

En obetydlig del av trapphuset kommer att placeras på ”prickad mark” mot gatan, men inom 

fastighetsgränsen. Detta torde kunna betraktas som en acceptabel planavvikelse, då trapphuset 

är flyttat så långt det går med hänsyn till dess funktion. 

 

Tillkommande balkonger förbättrar lägenheterna i byggnaden, och fasaden kommer att bytas 

mot stående lockläktpanel. 

 

Då antalet lägenheter i byggnaden inte förändras, och då tillkommande yta i trapphuset är så 

liten i förhållande till befintlig yta, har det inte ansetts aktuellt att ställa krav på installation av 

hiss i samband med denna byggnadsåtgärd. 

 

Sökanden äger själv grannfastigheten Gamlestan X:X. 

Berörda grannar Gamlestan X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, samt den 

lokala bostadsrättsföreningen i Gamlestan X;X, har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Medgivande till åtgärden har inkommit från Gamlestan X:X. 

Yttrande har inkommit från Gamlestan X:X, i vilket man framför att man inte accepterar 

altaner och balkongen mot öster, då detta ger insyn i den egna trädgården. 

Sökanden är underrättad om yttrandet. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 205  

 

 

Remiss har skickats till Räddningstjänsten, men inga synpunkter har inkommit. 

 

Nybyggnadsåret för byggnaden är i fastighetsregistret angivet till år 1929. Det finns dock 

ritningar på byggnaden från 1916. Vid ett okänt tillfälle har vägglivet på vinden höjts, så att 

denna enligt beräkningsreglerna blivit en våning, dock utan att taknocken höjts. 

Nu gällande planbeteckning är från 1986. Byggnaden har vid ett flertal tillfällen före dess 

beviljats olika bygglov, men även senare beviljats bygglov utan att den befintliga 

planavvikelsen specifikt noterats. Det kan därmed konstateras att byggnaden predaterar den 

nuvarande detaljplanen på ett sätt som gör att byggnadens storlek måste accepteras som ett 

faktum. 

Enligt punkt 13 i övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen ska miljö- och byggnads-

nämnden, vid beviljande av bygglov när befintliga planavvikelser kan konstateras, ”förklara att 

en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som 

avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse 

som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i den nya lagen”. 

Med beaktande av att byggnaden sedan länge är en del av gaturummet och stadsmiljön, bör 

miljö- och förklara att man accepterar den befintliga planavvikelsen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden, enligt punkt 13 i plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 

övergångsbestämmelser, förklarar att befintliga planavvikelser på fastigheten Gamlestan X:X 

utgör mindre avvikelser förenliga med planens syfte. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900), beviljar bygglov för tillbyggnad av, samt utvändiga ändringar på, 

flerbostadshus på fastigheten Gamlestan X:X. 

Beslutet kan motiveras med att avvikelserna är att betrakta som små och i enlighet med 

detaljplanens syfte, då de ansluter till befintliga förhållanden och förbättrar byggnadens 

funktionalitet och utseende, samt att de 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. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 205 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Med stöd enligt punkt 13 i plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 

övergångsbestämmelser, förklarar nämnden att befintliga planavvikelser på fastigheten 

Gamlestan X:X utgör mindre avvikelser förenliga med planens syfte. 

 

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

tillbyggnad av, samt utvändiga ändringar på, flerbostadshus på fastigheten Gamlestan 

19:1. 

 

Beslutet motiveras med att avvikelserna är att betrakta som små och i enlighet med 

detaljplanens syfte, då de ansluter till befintliga förhållanden och förbättrar byggnadens 

funktionalitet och utseende, samt att de inte kan anses utgöra en betydande olägenhet 

för omgivningen. 

 

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. 

 

Teknisk samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas 

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

 

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

bygglagen. 

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

byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat 

bygglov. 

 

Beslutet giltighetstid 

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

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

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts § 205 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Gamlestan X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till 

Gamlestan X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes tidningar 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 206 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ 

FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X 

 

Diarienummer: 2012/0538 

Ankomstdatum: 2012-05-11 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 14 maj 1998. 

Byggnadsåtgärden följer gällande detaljplan. 

 

Berörda grannar på fastigheterna Vägeröd X:X X:X och X:X har lämnats tillfälle att inkomma 

med yttrande. Från ägarna till Vägeröd X:X har yttrande inkommit där synpunkter framförs att 

tillbyggnaden skymmer havsutsikt. Hälftenägaren till Vägeröd X:X (NN) har lämnat sitt 

medgivande. Från övriga grannar har inga yttranden inkommit. 

 

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

till Vägeröd X:X. 

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

begärt att få ärendet prövat. 

LEVA i Lysekil AB har i yttrande tillstyrkt föreslagen byggnation. 

 

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

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

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

att med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 

Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

Yrkande 

Richard Åkerman (M) och Torbjörn Stensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

 

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden beviljar bygglov för taklätta och beslutar om avslag för 

tillbyggnaden. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Åkerman och Stenssons yrkande mot Löfgrens yrkande. 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts § 206 

 

 

Proposition 

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

enlighet med Åkerman och Stenssons yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Åkerman och Stenssons yrkande 

Nej-röst för bifall till Löfgrens 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  

Klaus Peters (M) x  

Bo Göthesson (S) x  

Kristoffer Zackariasson (S) x  

Jerry Jacobsson (S) x  

Inge Löfgren (MP)  x 

Leif Ahl (K)  x 

Summa   9 2 

 

Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster för Åkerman och Stenssons yrkande mot 2 nej-röster för Löfgrens yrkande 

beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Åkerman och Stenssons yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

tillbyggnad av enbostadshus. 

 

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

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

ärende. 

 

3 Med detta startbesked bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

 

Reservation 

Mot beslutet lämnar Inge Löfgren (MP) blank reservation 

_________ 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 206 

 

 

KRAV OCH UPPLYSNINGAR 

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

bygglagen. 

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

byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat 

bygglov. 

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 utnyttjandet av lovet är att byggherren har förfoganderätt över marken och 

att upplåtelseavtal har tecknats med kommunen. 

 

Beslutet giltighetstid 

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

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

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

gälla. 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Vägeröd X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till 

Vägeröd X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes tidningar 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 207 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR BYGGANDE AV SMÅBÅTSHAMN PÅ DEL AV 

FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0892 

Ankomstdatum: 2012-09-05 

Fastighetsadress: XX, Östersidan 

Sökande: NN 

Adress: NN 

 XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för byggande av småbåtshamn på del av fastigheten 

Vägeröd X:X. 

Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 19 april 1990. 

Området omfattas inte av strandskydd. 

 

Småbåtshamnen är utformad som en långbrygga längs stranden i den inre delen av Kilen 

nedanför Pinneberget och norr om Lökholmen. Bryggan ska vara pålad och gjord av trä, med 

en längd på cirka 170 meter, och bredden varierar från 2 meter upp till cirka 6 meter där den 

ansluter mot det oregelbundna berget med en rak framkant. Bryggan har ett lägre steg med 

cirka 0,5 meters bredd, och den har räcke mot landsidan där denna inte ansluter mot berget. 

 

Detaljplanen anger för den sträckning där bryggan går ”småbåtshamn, område för bryggor”. 

Mindre delar av bryggan ligger på mark betecknad med ”hamn”, ”marken får bebyggas med 

sjöbodar o.dyl. endast i den omfattning och utformning som byggnadsnämnden prövar 

lämpligt”, samt ”marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik”. 

Byggnadsprojektet bedöms därmed vara planenligt. 

 

På platsen finns idag ett antal enskilda bryggor, vilka inte underlättar den i detaljplanen 

angivna tillgängligheten för allmän gångtrafik. Projektet kan därför bidra till en bättre 

framkomlighet i området för allmänheten. 

 

Sökanden har också sökt tillstånd för projektet hos Länsstyrelsens vattenvårdsenhet, där 

ärendet har diarienummer 535-23580. 

Fastigheten ägs av Lysekils kommun, och en förutsättning för byggnation är att sökanden 

genom ett markupplåtelseavtal får förfoganderätt över marken/vattnet. 

 

Inga grannar kan anses berörda av projektet i sådan omfattning att de ska höras i ärendet. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 207 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

30 §. 

att nämnden meddelar startbesked, bestämmer att åtgärden inte kräver en kontrollansvarig, 

samt godkänner kontrollplanen. 

att nämnden som upplysningar meddelar att: 

Byggnadsarbeten kan inte påbörjas innan markupplåtelseavtal tecknats med fastighetsägaren. 

Byggnadsarbeten kan inte påbörjas innan tillstånd för vattenverksamhet erhållits. 

________ 

 

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 plan- och bygglagen 9 kap. 30 § beviljas bygglov. 

 

2 Nämnden meddelar startbesked för att påörja 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. 

________ 

 

Upplysning 

1 Byggnadsarbeten kan inte påbörjas innan markupplåtelseavtal tecknats med 

fastighetsägaren. 

2 Byggnadsarbeten kan inte påbörjas innan tillstånd för vattenverksamhet erhållits. 

 

KRAV OCH UPPLYSNINGAR 

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

bygglagen. 

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

byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat 

bygglov. 

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. 

 

Forts.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-27 35 (42) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 207 

 

 

Beslutet giltighetstid 

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

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

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

gälla. 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

 

Underrättelse om beslutet till 

NN 

Lysekils kommun – utvecklingsenheten 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes tidningar 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 208 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV HOTELL PÅ FASTIGHETEN 

KYRVIK X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0936 

Ankomstdatum: 2012-09-17 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell på fastigheten Kyrvik X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom sammanhållen bebyggelse. 

 

Tillbyggnader är planerade på vardera gaveln, samt med ett s.k. orangeri på gårdssidan mot 

söder. På västra gaveln byggs två våningar med vardera två hotellrum, samt balkonger ovanpå 

detta. På östra gaveln blir det personalutrymmen i bottenvåningen, ovanpå detta två hotellrum, 

samt balkonger ovanpå detta. 

 

Förändringarna är arkitektoniskt och kulturhistoriskt anpassade till befintlig byggnad och till 

omgivningen. 

 

Berörda grannar Kyrkvik X:X och X:X (Lysekils kommun), samt Kyrkvik X:X har givits 

tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. 

Utvecklingsenheten har som kommunens markägarrepresentant lämnat medgivande till 

åtgärderna. 

Synpunkter inkom tidigare från Kyrkvik X:X, men efter att sökanden har justerat handlingarna 

har medgivande till åtgärderna inkommit. 

 

Räddningstjänsten har delgivits handlingarna. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §, beviljar 

bygglov. 

Beslutet kan motiveras med att tillbyggnaderna är väl anpassade till byggnadens och 

omgivningens arkitektoniska och kulturhistoriska värde, samt att åtgärdena inte kan anses 

utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden som kontrollansvarig godtar byggherrens förslag: NN, XX. 

________ 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 208 

 

 

Yrkande 

Leif Ahl (K), Filip Nordqvist (FP), Jerry Jacobsson (S) och 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 plan- och bygglagen 9 kap. 31 §, beviljas bygglov. 

 

Beslutet motiveras med att tillbyggnaderna är väl anpassade till byggnadens och 

omgivningens arkitektoniska och kulturhistoriska värde, samt att åtgärdena inte kan 

anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. 

 

2 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. 

 

Teknisk samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas 

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

 

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

bygglagen. 

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

byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat 

bygglov. 

 

Beslutet giltighetstid 

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

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

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Kyrkvik X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Underrättelse om beslutet till 

Kyrkvik X:X och X:X (Lysekils kommun) 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes tidningar 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 209 

 

FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

PÅ FASTIGHETEN KYRKEBY X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0567 

Ankomstdatum: 2012-05-22 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Kyrkeby X:X. 

 

Fastigheten bildades genom avstyckning från Kyrkeby X:X efter positivt förhandsbesked från 

miljö- och byggnadsnämnden den 10 juni 2012 § 164. 

Då ett förhandsbesked för bygglov endast är bindande i två år, har nu fastighetsägarna begärt 

förnyelse av detta besked. 

 

Fastigheten ska inkopplas på kommunal VA-ledning som kommer till Kyrkeby X:X söderifrån. 

Befintlig utfart till allmän väg ska användas. 

Inga grannar bedömdes vid ärendets tidigare handläggning vara berörda i sådan omfattning att 

de skulle höras i ärendet. 

 

Inga av de förutsättningar som gällde vid ärendets handläggning och beslut år 2010 har ändrats. 

 

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. 

Beslutet kan motiveras med att åtgärden inte hindrar framtida lämplig utbyggnad av området, 

att den är lämpligt placerad i förhållande till möjligheterna att ordna avlopp och trafik, samt att 

den inte kan anses innebära betydande olägenheter 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. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts § 209 

 

 

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 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes tidningar 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 210 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ 

FASTIGHETEN HAMRE X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0774 

Ankomstdatum: 2012-07-19 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Klaus Peters (M) i handläggningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Hamre X:X. 

Ansökan avsåg från början även en delning av fastigheten, men sökanden har tagit tillbaka den 

delen av ansökan. 

 

Fastigheten Hamre X:X bildades genom avstyckning från fastigheten Hamre X:X, efter positivt 

förhandsbesked meddelat av miljö- och byggnadsnämnden den 15 maj 2008 § 129. 

Nya bostadsbyggnader i detta område måste utföras med helårsboendestandard, enligt 

miljöbalken 4 kap. § 4. 

 

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det finns möjligheter att göra en avloppsanläggning 

inom tomt. Hänsyn måste tas till befintliga närliggande samt nya planerade vattenbrunnar 

(hälsoskydd). Om avloppsvatten måste avledas krävs det möjlighet att leda det till lämpligt 

dike eller motsvarande, eventuellt över annan fastighet. För WC med annan lösning än sluten 

tank får sökanden i samråd med miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. 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 kan komma att skickas till Länsstyrelsen för deras yttrande angående 

Natura 2000. 

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

innan bygglovansökan prövas. 

 

Berörda grannar Hamre X:X, X:X, X:X, X.X, X.X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits 

tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. 

Medgivande till åtgärderna har inkommit från Hamre X:X. 

Yttrande har inkommit från Hamre X:X, i vilket meddelas att man inte har servitut på att ta 

vatten från en brunn på Hamre X:X och att man har för avsikt att fortsätta med detta. Man 

säger sig också vara tveksam till en delning av fastigheten då detta kan medföra att 

bebyggelsen blir för tät och inte så ”lantlig” som man föredrar. 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 210 

 

 

Sökanden har underrättats om yttrandet, och har därefter meddelat att man drar tillbaka den del 

av ansökan som avser delning avfastigheten. Vad avser brunnen kommer man att ta upp en 

diskussion med grannen om en eventuella gemensamma förbättrings- och underhålls-åtgärder. 

 

Platsen har 2008 ansetts som lämplig för bebyggelse, och inga förutsättningar har ändrats sedan 

dess. Det föreligger därmed inga hinder för att meddela ett nytt positivt förhandsbesked. 

Beslutet bör dock, liksom vid det tidigare beslutet, villkoras med att åtgärder på platsen inte får 

förhindra eller försvåra nuvarande tillgång till befintlig brunn, eller försämra vattnets kvalitet. 

 

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. 

att miljö- och byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att åtgärder på platsen inte får 

förhindra eller försvåra nuvarande tillgång till befintlig brunn, eller försämra vattnets kvalitet. 

________ 

 

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. 

 

Villkor för beslutet 

Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att åtgärder på platsen inte får förhindra eller 

försvåra nuvarande tillgång till befintlig brunn, eller försämra vattnets kvalitet. 

________ 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts § 210  

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Hamre X:X, Överklagningshänvisning, Rek + mb 

 

Underrättelse om beslutet till 

Hamre X:X, X:X, X:X, X.X, X.X, X:X, X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes tidningar 

 

 


