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  ANSLAGSBEVIS: 

 

Nämnd:  Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2012-11-01 Justeringsdatum:               2012-11-07 

Anslagsdatum:            2012-11-07 Anslagets nedtagande: 2012-11-29 

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

Sammanträdestid: 2012-11-01 kl. 09.15-14.00 

Ajournering 10.00–10.15 

Ajournering 11.50–12.40 

 

Lokal: Borgmästaren 

 

Beslutande 

Ledamöter: 

 

Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordförande t.o.m. kl. 10.00  

§ 216 

Torbjörn Stensson (S), vice ordförande t.o.m.  

§ 216, ordförande fr.o.m. § 217 

Hans Nordlund (M) 

Richard Åkerman (M) 

Christer Hammarqvist (C) 

Anneli Strand (S) 

Bo Göthesson (S) 

Jerry Jacobsson (S) 

Inge Löfgren (MP) 

Leif Ahl (K) 

 

 

 

 

Tjänstemän: 
 

Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 

Mats Carlsson, stadsarkitekt 

Per Olsson, miljöchef, t.o.m. § 216 

Dan Jagefeldt, miljöingenjör, §§ 217 och 218 

Jenny Andersson, miljöinspektör, t.o.m. § 225 

Josefin Kaldo, plan-, bygg- och mätenhetschef 

Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandläggare 

 

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

t.o.m. kl. 11.50 § 219 

Jan Ivarson (M) för Yngve Larsson (FP) fr.o.m.  

kl. 10.15 § 218 

 

 

Ej tjänstgörande ersättare  

 

Jan Ivarson (M) t.o.m. kl.10.15, § 217 

 

Allmänheten 

 

Öppet sammanträde fr.o.m. § 211  t.o.m. § 223 

 

Frånvarande 

 

Yngve Larsson (FP) fr.o.m. § 217 

Filip Nordqvist (FP) fr.o.m. kl. 12.40 § 220 

 

 

 

Forts. 
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Paragrafer: 

 

211 - 232 

Sekreterare: 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
Gunvor Crogård 

Ordförande: 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

Justerar §§ 211 – 216 

 

 

……………………………………………….. 
Torbjörn Stensson 

Justerar §§ 217 – 232 

Justerare: 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
Leif Ahl  
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§ 211 

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

_________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

 

2.1 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningens mätenhet utgår. 

 

4.3 Extralista 

Mark- och miljööverdomstolens föreläggande om yttrande, mål gällande överklagande av 

nämndens beslut om bygglov för tillbyggnad, samt rivningslov, på fastigheten Lönndal X:X 

________ 
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§ 212 
 

SAMMANTRÄDESKALENDER 2013 FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat följande förslag till sammanträdesdagar för 

Byggnadsnämndens sammanträden 2013 

 

Presidiemöte 

(måndag kl. 08.30) 

 

MBN  
(torsdag kl. 09.15) 

Lokal: Borgmästaren 

14 januari OBS !  Onsdag 

23 januari (v4) 

18 februari 28 februari (v9) 

25 mars 4 april (v14) 

29 april OBS ! Onsdag 

8 maj (v19) 

3 juni  13 juni (v24) 

 Sommaruppehåll 

12 augusti OBS Fredag 

23 augusti (v34) 

16 september 26 september (v39) 

21 oktober 31 oktober (v44) 

25 november 5 december (v49) 

 

Yrkande 

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

sammanträdesdatum. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden fastställer sammanträdeskalender för 2013. 

________ 

 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-11-01 5 (40) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 213 
 

SAMMANSTÄLLNING –  

BYGG- OCH MILJÖÄRENDENÄRENDEN 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: september 2012: 

 

- 15 beviljade bygglov 

- 9 utfärdade startbesked 

- 6 slutbesked 

 

 

Miljöenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut miljöärenden: 

 

Beviljade delegationsbeslut: september 2012: 

 

- 5 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 

- 14 beslut rörande renhållning 

- 10 beslut rörande bergvärmepumpar 

- 9 beslut om livsmedel 

 

Beredning: 

Sammanställning 

Delegationslistor 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporterna antecknas till protokollet. 

_________ 
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§ 214 
 

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2012 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Diarienummer: MBN 12-020-042 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av ekonomisk tertialrapport med utfall t.o.m. augusti 2012. 

Prognosen för nämnden är 200 tkr i positiv budgetavvikelse, främst beroende på ökade intäkter 

inom bygglovsverksamheten och lägre personalkostnader. 

 

Bilaga: Delårsbokslut augusti 2012 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden godkänner delårsbokslut augusti 2012 

_________ 
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§ 215 

 

PUBLICERING AV FASTIGHETSBETECKNING I MILJÖ- OCH BYGGNADS-

NÄMNDENS KALLELSE PÅ HEMSIDAN 

 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden gav den 27 september 2012 § 191 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

utreda de rättsliga förhållandena kring publicering av fastighetsbeteckningar genom 

elektroniskt media (internet). 

 

Frågan om publicering av fastighetsbeteckningar på internet har utretts av förvaltningen 

tidigare. Med hänsyn till Personuppgiftslagen (PUL) resulterade utredningen i de rutiner vi har 

idag, och vilka vi vet inte bryter mot gällande lagar. Då kommunen saknar PUL-ansvarig blir 

vid eventuella fel i hanteringen den enskilde tjänstemannen som utför publiceringen på internet 

juridiskt ansvarig. 

 

Rutinerna innebär att nämndledamöterna via inloggning ser fastighetsbeteckningar i kallelsen, 

och att allmänheten får del av fastighetsbeteckningen i aktuellt ärende genom att vända sig till 

kommunen.  

 

Fastighetsbeteckning är enligt Datainspektionen en personuppgift. Huruvida det är en känslig 

personuppgift varierar från fall till fall. Det är en mycket svår uppgift för en enskild tjänsteman 

att i förväg avgöra om det kan finnas någon omständighet som gör den till en känslig 

personuppgift. För att vara säker på att nämnden och förvaltningen inte gör fel eller bryter mot 

lagen, rekommenderar förvaltningen att vi fortsätter med att inte publicera någon 

fastighetsbeteckning i den allmänt tillgängliga nämndkallelsen på internet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att i avvaktan på klarare regler och ansvarsdefinitioner fortsätta hantera publicering av 

fastighetsbeteckningar enligt samma rutiner som hittills. 

________ 

 

Yrkanden 

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden ska publicera fastighetsbeteckningar i miljö- och 

byggnadsnämndens kallelse som publiceras genom elektroniskt media.  

 

Anneli Strand (S), Torbjörn Stensson, (S) och Jerry Jacobsson (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Inge Löfgrens yrkande mot Strand m.fl. yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Strand m.fl. yrkande. 

 

Forts.
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Forts. § 215 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att i avvaktan på klarare regler och ansvarsdefinitioner fortsätta hantera 

publicering av fastighetsbeteckningar enligt samma rutiner som hittills. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 216 
 

FRÅGA OM INKÖP AV LÄSPLATTOR TILL MILJÖ- OCH 

BYGGNADSNÄMNDENS LEDAMÖTER 

 

 

Ärendebeskrivning 
Nämnden gav den 27 september 2012 § 192 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att miljö- och byggnadsnämnden ur egen budget tillhandahåller 

läsplattor till nämndens samtliga ledamöter. 

 

Det kommunala elektroniska miljön måste vara en samordnad enhet. Det är inte tekniskt 

lämpligt för en enskild nämnd att på egen hand besluta om inköp av datorutrutning som ligger 

utanför den ordinarie ramen för vad som används i andra sammanhang. Problem kan t.ex. 

uppstå vid support och teknisk service om utrustningen ligger utanför ordinarie inköps- och 

avtalsramar. Sannolikt kommer läsplattor att så småningom användas i Lysekils kommuns 

nämnder, men det bör ske efter en utredning på central nivå. 

 

Varje förvaltning och enhet måste också bidra, utifrån sina specifika förutsättningar, till 

kommunens mycket ansträngda ekonomi. Därför anser förvaltningen att det varken är tekniskt 

eller ekonomiskt lämpligt, möjligt eller motiverat att bekosta läsplattor till nämnd-ledamöterna, 

då dagens lösning med datorer fungerar tillfredsställande. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden inte byter ut befintliga datorer till läsplattor. 

________ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S), Torbjörn Stensson (S) och Jerry Jacobsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att inte byta ut befintliga datorer till läsplattor. 

________ 

 

 

Beslutet till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 217 

 

LÄNSSTYRELSENS REMISS –  

NN, ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN TILL 

BLOCKSTENSTÄKT PÅ FASTIGHETERNA BRÄCKE X:X OCH BRASTADS-

HÄLLER X:X I LYSEKILS KOMMUN. 

 

Diarienummer: 11/1435 

 

Ärendebeskrivning 

NN (bolaget) ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till uttag av blocksten på rubricerade 

fastigheter. Täktområdet är lokaliserat med utgångspunkt från en tidigare blockstenstäkt från 

1900-talet. Ansökan baseras på en brytningsplan upprättad av GeoProAB den 13 april 2012 

och omfattar ett verksamhetsområde av c:a 3 ha varav brytningsområdet utgör c:a 2 ha. 

Tillstånd söks för en 20-årsperiod med ett årligt uttag av högst 24 000 ton och ett totalt uttag av 

400 000 ton under 20 år. 

Länsstyrelsen har den 24 februari 2012 beslutat att den planerade verksamheten kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan viket innebär krav på ett vidare samrådsförfarande och en 

utförligare miljökonsekvensbeskrivning 

 

Bilaga Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2012 

________ 

 

Yrkanden 

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden ska som yttrande till länsstyrelsen avstyrka etableringen 

av bergtäkt med hänvisning till miljöbalken, kommunens översiktsplan och hänsyn till  

rekreationsområdet. 

 

Bo Göthesson (S) och Richard Åkerman (M) yrkar att nämnden som remissvar tillstyrker 

ansökan med tillägg i förvaltningens tjänsteskrivelse från den 24 oktober 2012 med att befintlig 

väg får under högst 3 månader endast användas som transportväg till brottet och inte som 

stentransportväg ut från brottet. Inom 3 månader ska ny väg anläggas. 

 

Propositionsordning 

Löfgrens yrkande mot Göthesson och Åkermans yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Göthesson och Åkermans yrkande. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 217 

 

 

Omröstning begärs.  

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Göthesson och Åkermans yrkande. 

Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande 

 

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Torbjörn Stensson, ordf (S) x  

Filip Nordqvist (FP) x  

Hans Nordlund (M) x  

Richard Åkerman (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Bo Göthesson (S) x  

Anneli Strand (S) x  

Jerry Jacobsson (S) x  

Inge Löfgren (MP)  X 

Leif Ahl (K)  X 

Summa   8 2 

 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för Göthesson och Åkermans yrkande mot 2 nej-röster för  Löfgrens yrkande 

beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Göthesson och Åkermans yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden tillstyrker att tillstånd enligt miljöbalken beviljas. 

 

2 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen med tillägg att: 

Befintlig väg får under högst tre månader endast användas som transportväg  till brottet 

och inte som stentransportväg ut från brottet. 

 

Inom tre månader skall ny väg anläggas med sträckning enligt ansökan. 

 

Reservation 

Inge Löfgren (MP) lämnar skriftlig reservation. 

________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Akten 
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§ 218 

 

MARK OCH MILJÖDOMSTOLENS KUNGÖRELSE –  

NN, PRÖVOTIDSREDOVISNING AV UPPSKJUTNA FRÅGOR I DOM  

2004-06-30, FÖRSLAG TILL SLUTLIGA VILLKOR FÖR VERKSAMHETEN VID NN 

LYSEKIL 

 

Diarienummer: 11/0357 

 

Ärendebeskrivning 

NN har i inlaga till mark- och miljödomstolen den 8 februari 2012 anhållit om att samtliga 

prövotidsfrågor kopplade till deldomen den 30 juni 2004 skall upptas till slutligt avgörande. 

Till inlagan har revideringar av prövotidsredovisningar bifogats. 

 

Bakgrund 
Verksamheten vid NN  Lysekil (tidigare NN) har tillståndsprövats vid ett flertal tillfällen. 

Verksamheten drivs idag med stöd av ett tillstånd meddelat av Vänersborgs Tingsrätt, 

Miljödomstolen, den 30 juni 2004 i mål M 326-01. 

I 2004 års dom meddelades slutliga villkor i flertalet avseenden. Mark- och miljödomstolen 

sköt dock med stöd av 22 kap 27 § miljöbalken till senare prövning upp frågorna omslutliga 

villkor för energiförsörjning, hushållning med energi, utsläpp till luft av kolväten (VOC), 

kväveoxider (No), svaveldioxid (SO2) klorväte och klorerade kolväten, utsläpp till 

havsrecipient av renat oljeförorenat avloppsvatten, miljöpåverkan från fartyg, viss 

avfallshantering, rutiner för hantering av tunga oljor samt verkningarna i miljön av samtliga 

frågor. För prövotidsfrågorna föreskrevs vissa utredningsuppdrag (U1-U11)  

NN har under åren 2005-2012 inkommit med prövotidsredovisningar i olika omgångar. Vidare 

har under mellantiden NN ansökt och i dom den 6 december 2011 erhållit tillstånd att uppföra 

och ta i drift en anläggning för mottagning, hantering och lagring av flytande naturgas (LNG) 

 

Preems yrkande 

Preem yrkar att mark- och miljödomstolen skall godkänna prövotidsredovisningarna och 

fastställa att de provisoriska villkoren i huvudsak skall gälla som slutliga villkor. 

 

Förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att mark- och miljödomstolen godkänner NNs 

redovisningar av prövotidsutredningarna och fastställer slutliga villkor i enlighet med bolagets 

yrkande. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 218 

 

 

Yrkanden 

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att utreda alla 

delvärden innan nämnden kan avge yttrande. 

 

Bo Göthesson (S), Filip Nordqvist (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

Han finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 

 

Proposition 

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

enlighet med Göthesson och Nordqvists yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden tillstyrker att mark- och miljödomstolen godkänner NNs redovisningar av 

prövotidsredovisningarna och fastställer slutliga villkor i enlighet med bolagets yrkande. 

________ 

 

Reservation 

Inge Löfgren (MP) lämnar skriftlig reservation. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Mark- och miljödomstolen 

Akten
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§ 219 

 

INFORMATION OM STRANDSKYDDSÄRENDEN – PRÖVNING OCH UTFALL 

 

 

Miljöenheten informerar nämnden om hur det gått med de prövningsärenden gällande 

strandskydd som nämnden beslutat om hittills. Miljö- och byggnadsnämnden har hanterat ca 40 

strandskyddsärenden sedan 2008 (då miljöenheten tog över strandskyddsprövningen) varav ett 

antal alltså inkom före den nya strandskyddslagen. Utfallet i dessa ärenden redovisas vid 

sammanträdet. 

 

Bilaga: Sammanställning 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden tackar för en informativ redogörelse och antecknar informationen till protokollet. 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Miljöenheten
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§ 220 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDET AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS  

BESLUT OM AVGIFT FÖR TILLSYN AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING PÅ 

FASTIGHETEN SVEE X:X 

 

Diarienummer: 2011/246 

Fastighetsägare: NN 

Adress: XX 

Klaganden: NN 

Motpart: Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 juli 2011 om tillsynsavgift för 3 timmar utförd 

inspektion med för- och efterarbete av enskild avloppsanläggning på fastigheten Svee X:X. 

Inspektionen i fält utfördes den 18 april 2011. Beslut om avgift överklagades av 

fastighetsägaren till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som i beslut den 10 september 2012 

avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Miljöenheten
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§ 221 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDET AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR 

NYBYGGNATION AV KOMPLEMENTBYGGNAD (TEKNIKBOD FÖR 

MINIRENINGSVERK) PÅ FASTIGHETEN GÅSÖ X:X 

 

Diarienummer: 2011/872 

Fastighetsägare: NN 

Adress: XX 

Klaganden: NN 

Motpart:  Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 november 2011, § 212 att avslå ansökan om 

strandskyddsdispens för nybyggnation av komplementbyggnad (teknikbod) på fastigheten 

Gåsö X:X, i Gullmarsfjorden utanför Lysekil. Nämndens beslut överklagades av 

sökanden/fastighetsägaren till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som i beslut den 

10 september 2012 avslår överklagandet.  

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten
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§ 222   

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  

MÅL GÄLLANDE ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 

BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD, SAMT RIVNINGSLOV,  

PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0094 Svea Hovrätt Mål nr P7982-12    060106 

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. 

Mark- och miljödomstolens dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som har 

meddelat prövningstillstånd. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2012 

 

Förslag till beslut 

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

miljööverdomstolen avslår överklagandet, samt beslutar att balkong och altantak inte utgör en 

sådan byggnadsvolym som påverkar byggnadsarean på fastigheten. 

_________ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 29 oktober 2012 som sin egen och 

hemställer att mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet, samt beslutar att balkong 

och altantak inte utgör en sådan byggnadsvolym som påverkar byggnadsarean på fastigheten. 

________ 

 

Beslutet skickas till: 

Mark- och miljööverdomstolen 

Akten 
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§ 223 
 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –  

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GAMLESTAN X:X 

 

Diarienummer: MBN 2012-44-214 LKS 11-198-214 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till detaljplan i syfte att möjliggöra två bostadshus i tre våningar vardera om ca 20 

bostäder på fastigheten Gamlestan X:X. Planområdet är idag avsett för småindustri och handel 

och används för NNs egen verksamhet. 

Detaljplaneförslaget är utsänt för samråd. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 oktober 2012. 

 

Förslag till beslut 

att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen. 

________ 

 

Yrkande 

Torbjörn Stensson (S) 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 tjänsteskrivelse från den 17 oktober 2012 som sin egen och 

överlämnar det som remissyttrande till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen – Planenheten 

Diariet
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§ 224 
 

ÅTERTAGANDE AV INSKRIVNING I FASTIGHETSBOKEN –  

FÖRELÄGGANDE OM BORTTAGANDE AV BYGGNADSDELAR PÅ 

FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X 

 

Diarienummer: 11/0113 

Fastighetsadress: XX 

Fastighetsägare: NN 

 

Ärendebeskrivning 
Nämnden förelade den 16 juni 2011 § 132 fastighetsägare att avlägsna och undanröja olovligt 

utförda byggnadsåtgärder på fastigheten Lyse-Berga X:X. Föreläggandet är antecknat i 

fastighetsregistret hos Inskrivningsmyndigheten. 

 

Dokumentation av att rättelse skett har inkommit den 28 september 2012. 

 

Förslag till beslut 

att ärendet avskrivs från ytterligare handläggning. 

att föreläggandet och anteckning i fastighetsregistret hos Lantmäteriets Fastighetsinskrivning 

återtas. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden avskriver ärendet från ytterligare handläggning. 

 

2 Föreläggandet och anteckning i fastighetsregistret hos Lantmäteriets 

fastighetsinskrivning återtas. 

________ 

 

 

Beslutet skickas till 

NN 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning 

Akten
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§ 225 

 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR TILLBYGGNAD AV 

ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X, X:X, 

GULLMARSFJORDEN 

 

Diarienummer: 12/998 

Fastighetsägare: NN 

Sökanden: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande NN, XX har hos miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) den 21 september 2012 

ansökt om strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Dalskogen 

X:X. Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område. Den planerade tillbyggnaden ska ske 

åt norr på baksidan av befintligt hus. Tillbyggnaden omfattar 96 m2 vilket innebär att huset blir 

drygt 100 % större. År 2009 lämnades dispens för ersättningshus men den planerade åtgärden 

blev inte av och det beslutet har nu förfallit. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga: Tjänsteskrivelse den 22 oktober 2012 och karta 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

enbostadshus på fastigheten Dalskogen X:X och X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun. 

 

att som tomtplats får hela fastigheten (X:X och X:X) tas i anspråk, se karta. 

 

Villkor 

att tillbyggnaden ska utföras enligt underlag i ansökan om strandskyddsdispens respektive 

bygglov. 

_________ 

 

Yrkande 

Torbjörn Stensson (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 yrkandet. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 225 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 22 oktober 2012 som sin egen 

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

strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Dalskogen 

X:X och X:X, vid Gullmarn i Lysekils kommun. 

 

2 Som tomtplats får hela fastigheten (X:X och X:X) tas i anspråk, se karta. 

 

Villkor 

Tillbyggnaden ska utföras enligt underlag i ansökan om strandskyddsdispens respektive 

bygglov. 

________ 

 

Upplysningar 

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

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

kraft. 

 

Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götaland som ska ta ställning till om det 

finns skäl för prövning av kommunens beslut om dispens eller inte. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden; Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Länsstyrelsen; Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten 
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§ 226 
 

BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD OCH SILOS PÅ 

FASTIGHETEN RYXÖ X:X 

 

Diarienummer: 2012/0914 

Ankomstdatum: 2012-09-11 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad och kontor samt fristående silos. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför strandskyddsförordnande. 

Industribyggnad med tillhörande kontor har en byggnadsarea om ca 3635 kvadratmeter och en 

byggnadshöjd på 16 meter samt en nockhöjd på 18 meter. Den fristående silo anläggningen har 

en byggnadsarea om ca 320 kvadratmeter och en totalhöjd om 20 meter. 

Inga grannar bedöms vara berörda av byggnationen.  

Yttrande föreligger från miljöenheten i vilket man tillstyrker bygglov men påtalar att 

verksamheten kräver anmälan enligt Miljöbalken. Innan anläggningen tas i bruk skall därför 

miljökontoret kontaktas och tillstånd erhållas. 

NN har i yttrande tillstyrkt byggnationen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

 

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

byggherrens förslag: NN, XX 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts § 226 

 

 

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 

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

fastställas. 

 

 Utstakning/Lägeskontroll 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. 

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, Överklagningshänvisning 
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§ 227 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH OMBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 

FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2012/0540 

Ankomstdatum: 2012-05-14 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus med en takkupa och 

uppförande av balkong samt byte av fönster, fasad- och taktäckningsmaterial.  

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

 

Byggnadsåtgärden följer gällande detaljplan. 

 

Berörda grannar på fastigheterna Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har 

lämnats tillfälle att inkomma med yttrande. Från ägarna till Lönndal X:X och X:X har yttrande 

inkommit där synpunkter framförs att balkongen skymmer solljus samt utgör ett hinder för 

befintlig gångväg förbi fastigheten. Ägaren till Lönndal X:X har lämnat sitt medgivande. Från 

övriga grannar har inga yttranden inkommit. 

 

Vid besök på platsen kunde konstateras att balkongen och dess underliggande konstruktion 

hamnar på en sådan höjd över gångvägen att den på intet sätt försvårar framkomligheten. 

Balkogens ljusskymmande effekt bedöms vara ringa. 

 

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

till Lönndal X:X och X:X 

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

begärt att få ärendet prövat. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

bygglagen.  

att tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 

att med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 

Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 227 

 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

 

2 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. 

 

3 Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 

Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

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, Överklagningshänvisning 

Lönndal X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Rek + mb 

 

Underrättelse om beslutet till 

Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X och X:X  

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar
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§ 228 

 

BYGGLOVSANSÖKAN I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV KOMPLEMENT-

BYGGNAD/VÄXTHUS PÅ FASTIGHETEN BRASTADS-LYCKE X:X 

 

Diarienummer: Tillsynsärende 11/0343 Bygglovsärende 2012/0264 

Ankomstdatum: 2012-03-13 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av ett växthus på fastigheten 

Brastads-Lycke X:X. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

Det har till miljö- och byggnadsnämnden inkommit en anmälan om att det har uppförts tre 

komplementbyggnader varav en ett växthus på ovanstående fastighet utan lov. Vid besök på 

platsen kan konsteras att tre komplementbyggnader är uppförda invid tomtgräns för vilka 

bygglov saknas. 

 

De två mindre komplementbyggnaderna bedöms inte vara lovpliktiga. Den tredje byggnaden, 

växthuset bedöms däremot vara en lovpliktig byggnad. 

 

Fastighetsägaren är vidtalad ovanstående och är uppmanad att antingen undanröja den olovligt 

uppförda byggnaden eller söka bygglov för byggnaden i efterhand. 

 

Den 13 mars 2012 inkom en ansökan om bygglov i efterhand. 

 

Berörda grannar på fastigheterna Brastads-Lycke X:X och X:X har lämnats tillfälle att 

inkomma med yttrande. Från ägarna till Brastads-Lycke X:X har yttrande inkommit där 

synpunkter framförs att byggnaderna utgör en olägenhet för dem och skall flyttas till korrekt 

avstånd från tomtgränsen. Från övriga grannar har inga yttranden inkommit. 

 

Aktuell växthusbyggnad är uppförd i omedelbar närhet till tomtgräns. Att byggnaden måste 

placeras med ett avstånd till tomgränsen på minimalt 4.5 meter är inte aktuellt då fastigheten är 

belägen utanför detaljplanelagt område. De avstånd som är styrande för byggnaders placering 

på ovanstående fastighet är att avståndet till grannes huvudbyggnad inte får understiga 8 meter. 

Understigs detta avstånd måste byggnaden utföras i minst brandteknisk klass EI 30. 

 

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

till Brastads-Lycke X:X. 

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

begärt att få ärendet prövat. 

 

 

Forts.
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Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4 § ska en byggnadsavgift på 4 gånger den normala 

bygglovtaxan tas ut när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller 

marklov. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. Om 

överträdelsen är ringa kan byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. 

Om rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) skett innan frågan om påföljd 

eller ingripande tagits upp på nämndens sammanträde ska inte byggnadsavgift tas ut. 

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 7 § ska även en tilläggsavgift tas ut om utan lov utförs 

nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning eller rivning. Tilläggsavgiften är på 500 kr per m2 

bruttoarea som berörts av åtgärden, med avdrag av 10 m2 vid uträkning av avgiftsgrundande 

area. Tilläggsavgiften kan sättas till ett lägre belopp eller helt efterges om föreläggande om 

rättelse (rivning eller annat undanröjande av det utförda) har meddelats eller om det annars 

finns särskilda skäl. Om rättelse skett innan frågan om påföljd eller ingripande tagits upp ska 

inte tilläggsavgift tas ut. 

Frågor om byggnadsavgift prövas av byggnadsnämnden. Frågor om tilläggsavgift prövas av 

allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden med stöd av 8 kap. 12 § plan- och bygglagen beviljar bygglov för växthuset. 

att beslutet motiveras med att byggnaden inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för 

omgivningen. 

att nämnden beslutar om uttag av byggnadsavgift på 4 gånger den normala bygglovtaxan. 

att nämnden finner att det föreligger särskilda skäl att inte väcka talan om tilläggsavgift då 

byggnaden är av mycket enkel karaktär. 

________ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att 

byggnadsavgiften ska sättas till 4 x bygglovavgiften. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

Beslutet motiveras med att byggnaden inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för 

omgivningen. 

 

2 En byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen ska tas ut. Avgiften bestäms 

till 4 x 1410 kr (4 x bygglovavgiften) 

 Avgiften 5640 kr ska betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta beslut 

vunnit laga kraft. 

 

3 Nämnden finner att det föreligger särskilda skäl att inte väcka talan om tilläggsavgift då 

byggnaden är av mycket enkel karaktär. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Brastads-Lycke X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till 

Brastads-Lycke X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar
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§ 229 
 

PRINCIPBESLUT ATT VISS TYP AV VÄDERSKYDD FÖR 

UTOMHUSRULLSTOLAR INTE KRÄVER BYGGLOV ELLER ANMÄLAN 

 

Diarienummer: 2012 / 1079 

 

Ärendebeskrivning 

Fråga har väckt huruvida placering av en viss typ av väderskydd för utomhusrullstolar kräver 

bygglov eller inte. 

 

Den aktuella typen av väderskydd är av märket Dooman BB30. 

Totalhöjd för konstruktionen, inkl. bottenplatta, är 1,6 meter. Den upptar en yta på 2,8 m
2
. 

 

Lagstiftning 

Lag om vägtrafikdefinitioner 2 § meddelar bl.a. att ett eldrivet fordon utan tramp- eller 

vevanordning som är inrättat huvudsakligen för befordran av en person, inrättat för att föras av 

den åkande, och konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen, är en cykel. 

 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 § krävs bygglov för nybyggnad. 

 

Plan- och bygglagen innehåller i 1 kap. 4 § följande definitioner: 

Nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till 

en ny plats 

Byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är 

varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt 

placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att 

människor kan uppehålla sig i den 

Uppräkningen gällande byggnad kräver tak samt eventuellt vägg, och varaktig placering på 

eller under mark eller i vatten, samt att den är konstruerad för att människor ska kunna 

uppehålla sig i den. Det räcker inte med att människor skulle kunna komma in i den, för då 

skulle vissa rörledningar klassas som byggnader, utan den måste vara konstruerad för mer än 

kortvarig vistelse. 

Då anordningen inte är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den, är den följaktligen 

ingen byggnad, och kräver därmed inte heller bygglov enligt PBL 9:2 samt definitioner i 1:4. 

 

Plan- och byggförordningen 6 kap. 1 § innehåller upplysningar om vilka andra anläggningar än 

byggnader som kräver bygglov. Den enda anläggning som kan komma i närheten av 

funktionen för den aktuella typen av väderskydd är punkt 8: ”parkeringsplatser utomhus”. För 

att komma ifråga för bygglovplikt måste dock en större mängd cyklar (eller motsvarande) 

parkeras på samma ställe under ordnade former, för att bygglovplikt ska råda. 

Om denna konstruktion, mot all logik, skulle klassas som en ”parkeringsplats utomhus” är 

dessa för en- eller tvåbostadshus och för fastighetens eget behov undantagna från bygglovplikt 

enligt plan- och byggförordningen 6 kap. 2 §. 

 

 

Forts.
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Inte heller krävs en anmälan enligt plan- och byggförordningen 6 kap. 5 §, då anordningen inte 

passar in på något av det som där räknas upp som anmälanpliktigt. 

 

Tillgänglighetsanpassning 

Svensk lagstiftning innehåller flera lagar och paragrafer i andra lagar som syftar till att göra 

samhället mer tillgängligt för personer med olika funktionshinder. Att då kräva bygglovplikt, 

utöver kraven i PBL/PBF, för tillbehör eller hjälpmedel för tillgänglighet är att utsätta dessa för 

godtycke. 

 

Det kan finnas hindrande bestämmelser i detaljplaner, grannar som inte lämnar medgivande, 

skillnader i tolkningar mellan olika kommuner, samt skillnader i tolkningar vid överprövning 

av bygglovbeslut. En bygglovprövning av funktionshinderhjälpmedel skulle motverka annan 

lagstiftning om tillgänglighet, och kunna leda till godtyckliga bedömningar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden fattar principbeslutet att väderskydd för utomhusrullstolar av 

märket Dooman BB30 inte omfattas av bygglov- eller anmälanplikt enligt plan- och bygglagen 

eller plan- och byggförordningen. 

________ 

 

Yrkanden 

Anneli Strand (S), Christer Hammarqvist (C) , Bo Göthesson (S) och Jerry Jacobsson (S) 

yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Inge Löfgren (MP) anser att denna typ av väderskydd är en byggnad och yrkar att den är att 

betrakta som bygglovpliktig. 

 

Propositionsordning 

Strand m.fl. yrkande mot Löfgrens yrkande 

 

Proposition 

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

enlighet med Strand m.fl. yrkande. 

 

 

Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fattar principbeslutet att väderskydd för utomhusrullstolar av märket Dooman BB30 

inte omfattas av bygglov- eller anmälanplikt enligt plan- och bygglagen eller plan- och 

byggförordningen. 

________ 

 

Reservation 

Mot beslutet lämnar Inge Löfgren (MP) blank reservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN 

NN, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten
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§ 230 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 7 RADHUSLÄGENHETER MED 

GARAGE, PÅ DEL AV FASTIGHETEN KYRKVIK X:X,  

SAMT RIVNINGSLOV FÖR BEFINTLIG BYGGNAD PÅ PLATSEN 

 

Diarienummer: 2012 / 0893 

Ankomstdatum: 2012-09-06 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för 7 radhuslägenheter med 8 garageplatser, på del av 

fastigheten Kyrkvik X:X. 

Området är detaljplanelagt. Detaljplanen antogs den 9 september 1932. 

Det område som skall bebyggas är enligt uppgift avstyckat, men ännu inte registrerat på 

fastighetskartan. 

 

Den på platsen belägna Föreningsgården har genom slarv vid användning drabbats av mögel, 

vilket inte bedöms kunna åtgärdas. Rivningslov beviljades den 2 september 2008, men 

rivningen har inte utförts och lovet har förfallit, varför ett nytt rivningslovbeslut erfordras. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov för 8 radhuslägenheter med 8 garageplatser på 

platsen den 20 augusti 2009 § 168. 

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som beslut den 6 oktober 2011 

upphävde bygglovbeslutet. Motiveringen var att den del av byggnaderna som enligt 

definitionen i plan- och byggförordningen är en källare, enligt Boverkets definition är en 

suterrängvåning som ska räknas in i byggnadens våningsantal. 

Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Tingsrätten i Väners-

borg, som i dom den 25 januari 2012 avslog överklagandet. 

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt beslutade den 4 april 2012 att inte lämna 

prövningstillstånd. 

 

Sökanden har nu lämnat in en ny ansökan, som från början gällde 8 radhuslägenheter med 8 

garageplatser, men som efter synpunkter från grannar har minskats till 7 radhuslägenheter med 

8 garageplatser. 

Den lägenhet som tagits bort låg i nordöstra hörnet av området och tillhörde hus C. 

 

Sökandens avsikt är att på platsen uppföra sju lägenheter i form av tre radhuslängor, samt 

garage till åtta bilar. Hus A har tre lägenheter, och hus B och C har två lägenheter vardera. 

Garagen är två vilka sammanbyggs med bostadshus B respektive C, och de har vardera fyra 

platser med infart från två olika plan. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 230    

 

 

Boverkets definition av suterrängvåning, i form av ett s.k. ”allmänt råd”: 

”Med begreppet sluttningsvåning (eller suterrängvåning) avses en våning där rumsgolvet i 

våningen utefter minst en fönstervägg ligger i nivå med eller över omgivande mark. Det saknar 

betydelse vad utrymmena är avsedda att användas till. Begreppet sluttningsvåning anger 

således hur en våning är belägen i förhållande till markytan.” 

 

I den nu aktuella ansökan är marken utanför den källarvägg som är försedd med fönster, höjd 

till 0,3 meter över innanför belägen golvnivå. Begreppet suterrängvåning är därmed inte 

applicerbart på någon lägenhet i området. 

 

Användningssätt, exploateringsgrad, byggnadshöjd och våningsantal stämmer med detalj-

planens bestämmelser. 

Hus C placeras på 3 m avstånd från gränsen till Gamlestan X:X (vilken tidigare lämnat 

medgivande till åtgärderna). Hus A ligger med cirka 0,9 m
2
 närmare än 4,5 meter till befintlig 

gräns mot Gamlestan X:X. 

Garagen är genom sin konstruktion med infart i två plan något högre än den föreskrivna 

byggnadshöjden på 2,7 m för uthus. De är sammanbyggda med bostadsbyggnaderna, och hade 

om de varit överbyggda med bostadsrum varit en otvetydig del av dessa med planenlig höjd. 

Detta får därmed anses vara en liten avvikelse som inte kan anses påverka omgivningen. 

Genom byggnationen kommer den i detaljplanen markerade Flaggatan att få sin avsedda 

sträckning. 

 

En lägenhet i hus C nås via en trappa då den p.g.a. topografin i området har placerats 1 meter 

högra än den övre angöringsytan. Det har bedömts bli för stora ingrepp i terrängen, samt att 

negativt påverka lägenhetens förhållanden, att spränga ner den ytterligare 1 meter. En trapphiss 

kan vid behov senare monteras i trappan upp till lägenhetsentrén. 

Plan- och bygglagen 8 kap. 5 § 3: 

”Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 gäller inte i fråga 

om tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är 

rimligt att uppfylla kraven.” 

 

Berörda grannar Gamlestan X:X/X:X/X:X, X:X, X:X, samt Kyrkvik X:X/X:X/X:X, X:X/X:X, 

X:X, X:X och X:X har i september 2012 givits tillfälle att yttra sig över ansökan när den ännu 

innehöll 8 lägenheter. 

Yttrande inkom från Kyrkvik X:X med synpunkter på insyn och utsikt, påverkan på 

fastighetsvärdet, farhågor inför sprängning, synpunkter på trafik- och parkeringssituationen i 

området, samt att rivningsmaterialet ska hanteras på ett säkert sätt. 

Yttrande med synpunkter inkom från Kyrkvik X:X/X:X, X:X och X:X, vilket senare återtagits 

efter revideringen av ansökan till att gälla 7 lägenheter. 

 

 

Forts. 
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De nya ritningarna med 7 lägenheter har skickats till samma grannar som tidigare, med 

upplysning att tidigare yttrande kommer att kvarstå om inget nytt yttrande inkommer senast 

den 26 oktober. 

Ett medgivande till åtgärderna har i detta skede inkommit från Kyrkvik X:X/X:X, X:X och 

X:X. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

31b §. 

Beslutet kan motiveras med att planavvikelserna i form av placering i förhållande till 

tomtgräns, samt de vidbyggda garagens byggnadshöjd, kan anses som små och i enlighet med 

planens syfte, samt att de inte har en betydande påverkan på berörda sakägare då dessa inte 

yttrat sig över avvikelserna. 

Avsteget från tillgänglighetskravet till en lägenhetsentré anses motiverat med hänvisning till 

terrängen, enligt plan- och bygglagen 8 kap. 5 § 3. 

 

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

34 § 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

detaljplanen) beviljas bygglov. 

Beslutet motiveras med att planavvikelserna i form av placering i förhållande till 

tomtgräns, samt de vidbyggda garagens byggnadshöjd, kan anses som små och i 

enlighet med planens syfte, samt att de inte har en betydande påverkan på berörda 

sakägare då dessa inte yttrat sig över avvikelserna. 

Avsteget från tillgänglighetskravet till en lägenhetsentré anses motiverat med 

hänvisning till terrängen, enligt plan- och bygglagen 8 kap. 5 § 3. 

 

2 Nämnden beviljar rivningslov med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 34 § 

 

 

Forts. 
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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 teknisk samråd 

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

fastställas. 

 

 Utstakning/Lägeskontroll 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. 

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, Överklagningshänvisning 

Kyrkvik X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

 

Underrättelse om beslutet till 

Gamlestan X:X/X:X/X:X, X:X, X:X, samt Kyrkvik 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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§ 231 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV HUVUDBYGGNAD SAMT 

NYBYGGNAD AV GARAGE/FÖRRÅD PÅ FASTIGHETEN UTEBY X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0587 

Ankomstdatum: 2012-05-11 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad samt nybyggnad av 

garage/förråd på fastigheten Uteby X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse. 

Över fastighetens gårdsplan går en servitutsväg med syfte att bereda stamfastighetens ägare 

möjlighet att ta sig till skogsmarken på det ovanför liggande berget. 

 

Åtgärderna består av en påbyggnad med bruttoarean 33 m
2
 ovanpå en till huvudbyggnaden 

vidbyggd garagedel, samt nybyggnad av en garage-/förrådsbyggnad i två våningar med en 

byggnadsarea på 58 m
2
. 

 

Övriga ärenden gällande denna fastighet behandlas inte i detta sammanhang. 

 

Berörd granne Uteby X:X har givits tillfälle att yttra sig över åtgärderna. 

Denne har lämnat ett yttrade med innebörden att vissa byggnader på fastigheten, samt den stora 

mängd av bilar som förvaras på tomten, försvårar för honom att ta sig upp längs servitutsvägen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

31 §. 

Beslutet kan motiveras med att de aktuella byggnationerna i sig inte kan anses ha betydande 

omgivningspåverkan. 

________ 

 

Yrkande 

Anneli Strand (S) 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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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen beviljas bygglov. 

Beslutet motiveras med att de aktuella byggnationerna i sig inte kan anses ha betydande 

omgivningspåverkan. 

 

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. 

 

 Tekniskt 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, Överklagningshänvisning 

Uteby X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar
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§ 232 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV MÄT- OCH REGLERSTATION 

PÅ FASTIGHETEN HUMLEKÄRR X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0708 

Ankomstdatum: 2012-06-27 

Fastighetsadress: Humlekärr 126 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av mät- och reglerstation på fastigheten 

Humlekärr X:X. 

Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 20 december 2007. 

 

Platsen är i detaljplanen betecknad med u, samt som s.k. prickad mark. Detta innebär att den 

ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar, samt att den inte får bebyggas. 

Byggnaden ska placeras 17 meter från kanten på väg 839. 

 

Byggnaden är 33 m
2
, och avsedd för tekniska ändamål. 

Sökanden har angivit att den är avsedd att kunna styra, reglera och tryckstegra råvattenuttaget 

från reservvattentäkten Svackus Myr till Bua Vattenverk respektive NNs anläggning. Detta 

möjliggör ökat råvattenflöde och minskar risken för driftspåverkan då ordinarie råvatten-

försörjning har avbrott. 

För att uppnå angivna syften måste stationen placeras i direkt närhet av befintliga markförlagda 

vattenrör. 

 

NN har som ägare till fastigheten Humlekärr X:X lämnat medgivande till åtgärden. 

 

Då marken är avsedd för underjordiska ledningar, och det är dessa befintliga ledningar mät- 

och reglerstationen är avsedda för, kan planavvikelsen gällande mark som inte får bebyggas 

anses vara liten och i enlighet med detaljplanens syfte. 

Byggnadens omgivningspåverkan får anses vara obetydlig. 

Ingen granne kan anses vara berörd av åtgärden. 

 

 

Forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

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

31 b §. 

att beslutet kan motiveras med att avvikelsen kan anses som liten och i enlighet med 

detaljplanens syfte, då den på mark som är avsedd för ändamålet tillfredsställer ett tekniskt 

behov som inte kunde förutses vid planens upprättande, samt att den inte har en betydande 

omgivningspåverkan. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden meddelar startbesked, bestämmer att åtgärden inte kräver en 

kontrollansvarig, samt godkänner kontrollplanen. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att byggnaden får tas i bruk för det avsedda 

ändamålet innan slutbesked meddelats, men att anmälan för slutbesked ska inlämnas senast 

30 dagar efter färdigställandet, annars inträder nyttjandeförbud. 

________ 

 

Yrkande 

Christer Hammarqvist (C) 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. 

 

 

Forts. 

 

 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-11-01 40 (40) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 232 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (liten avvikelse från detaljplan)  

beviljas bygglov 

Beslutet motiveras med att avvikelsen kan anses som liten och i enlighet med 

detaljplanens syfte, då den på mark som är avsedd för ändamålet tillfredsställer ett 

tekniskt behov som inte kunde förutses vid planens upprättande, samt att den inte har en 

betydande omgivningspåverkan. 

 

2 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. 

 

3 Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 

Kontrollplanen fastställs. 

 

4 Utstakning/Lägeskontroll av byggnaden ska ske genom miljö- och byggnadsnämndens 

försorg eller av annan som nämnden godtar som kompetent för uppgiften. 

 

5 Nämnden beslutar att byggnaden får tas i bruk för det avsedda ändamålet innan 

slutbesked meddelats, men att anmälan för slutbesked ska inlämnas senast 30 dagar 

efter färdigställandet, annars inträder nyttjandeförbud. 

________ 

 

 

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, Överklagningshänvisning 

 

Beslutet kungörs 
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