
   
 

 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

1 (66  1 (66) 
 

 

  ANSLAGSBEVIS: 

 

Nämnd:  Miljö- och byggnadsnämnden Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 Justeringsdatum:               2012-12-10 

Anslagsdatum:            2012-12-10 Anslagets nedtagande: 2012-12-31 

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

Sammanträdestid: 2012-12-06 kl. 09.15 – 13.30 

Ajournering 11.50-12.50 

Lokal: Borgmästaren 

 

Beslutande 

Ledamöter: 

 

Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordförande  

Torbjörn Stensson (S), vice ordförande  

Hans Nordlund (M) 

Richard Åkerman (M) 

Christer Hammarqvist (C) 

Bo Göthesson (S) 

Jerry Jacobsson (S) 

Inge Löfgren (MP) 

Leif Ahl (K) t.o.m. kl.11.50 § 255 

 

Tjänstemän: 
Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 

Mats Carlsson, stadsarkitekt 

Per Olsson, miljöchef, t.o.m. § 236 

Dan Jagefeldt, miljöingenjör, t.o.m. § 236 

Jenny Andersson, miljöinspektör, t.o.m. § 248 

Anders Fransson, byråinspektör, §§ 249, 251,252 

Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandläggare §§ 250 

och 253 

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

ej § 254 

Jan Ivarson (M) för Lars-Åke Olsson (FP) § 254 

Kristoffer Zakariasson (S) för Anneli Strand (S) 

Fredrik Hansson (S) för Leif Ahl (K) fr.o.m. 

kl. 12.50 § 256 

 

Ej tjänstgörande ersättare  

 

Jan Ivarson (M), ej § 254  

Fredrik Hansson (S) t.o.m. kl. 11.50 § 255 

 

 

Frånvarande 

 

Filip Nordqvist § 254 

Leif Ahl (K) fr.o.m. kl. 12.50, § 256 

 

 

Paragrafer: 

 

233 – 263  

Sekreterare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Gunvor Crogård 

Ordförande: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

 

Justerare: 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
Bo Göthesson 
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§ 233 

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

_________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 

________ 
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§ 234 
 

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: oktober 2012: 

 

- 21 beviljade bygglov 

- 11 utfärdade startbesked 

 

 

Miljöenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut miljöärenden: 

 

Beviljade delegationsbeslut: oktober 2012: 

 

- 16 beslut rörande enskilda avloppsanläggningar 

- 3 beslut rörande renhållning 

- 8 beslut rörande bergvärmepumpar 

- 9 beslut om livsmedel 

- 16 beslut miljötillsyn 

- 3 beslut övrigt 

 

Beredning: 

Sammanställning 

Delegationslistor 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporterna antecknas till protokollet. 

_________ 
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§ 235 

 

INTERN KONTROLL 2013 

 

Diarienummer: MBN 2012-055-042 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2002 om reglemente för intern kontroll, 

föreslås att bifogat process/rutin/system vid samhällsbyggnadsförvaltningen bli föremål för 

särskild uppföljning under 2013. Målet med intern kontroll är en: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 

Rapportering och redovisning av intern kontroll 2013 sker i januari 2014. 

 

Bilagor: 

Uppföljning intern kontroll 2013 

________ 

 

Yrkande 

Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden antar förslag till intern kontrollplan för 2013. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar om intern kontrollplan för 2013. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 236 
 

MARK OCH MILJÖDOMSTOLENS KUNGÖRELSE - NN,  

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UPPFÖRANDE OCH DRIFT AV 

BILUTLASTNINGSPLATS FÖR LPG (FLYTANDE PETROLEUMGAS, GASOL)  

VID RAFFINADERIET I LYSEKIL 

 

Diarienummer: 2012/1164 

 

Ärende 

NN har i inlaga till Mark- och miljödomstolen den 19 juni 2012 ansökt om tillstånd till 

uppförande och drift av en bilutlastningsplats för LPG (gasol) vid NN Lysekil. Anläggningen 

placeras vid den gamla bilutlastningens yta invid produkthamnen i Sjöbol 

 

Bakgrund 
Utlastningen av överskottet av LPG som idag inte åtgår som råvara för vätgasproduktionen i 

Lysekilsraffinaderiet sker idag via tankfartyg till Skarvikshamnen i Göteborg för vidare 

utlastning till tankbil. 

När flytande naturgas inom kort kommer att ersätta LPG som råvara för vätgasproduktion kan 

hela produktionen av LPG istället säljas på marknaden. För ökad flexibilitet planeras därför en 

bilutlastningsplats i Lysekil som i huvudsak kommer att förse den norska marknaden med 

gasol. 

 

Preems yrkande 

NN yrkar om tillstånd att lasta ut hela produktionen av gasol (propan) som uppgår till maximalt 

70 000 ton per år. Detta motsvarar 2300 tankbilar med släp som transporterar 30 ton eller 3500 

bilar med släp med en last av 20 ton. Transporterna avses ske vardagar under hela året och 

beräknas medföra i medeltal 9-14 transporter per dygn. 

Om samtliga LPG-transporter utförs med tankbil innebär det att antalet fartygstransporter 

minskar med c:a 56 anlöp per år från produkthamnen. 

 

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden tillstyrker att mark-och miljödomstolen beviljar NN tillstånd till den ansökta 

anläggningen med beaktande av de erinringar som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse. 

________ 

 

 

Forts. 
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Forts. § 236 

 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 27 november 2012 som sin egen och 

tillstyrker att mark-och miljödomstolen beviljar NN tillstånd till den ansökta anläggningen med 

beaktande av de erinringar som framgår av tjänsteskrivelsen. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Mark- och miljödomstolen 

Akten
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§ 237 
 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS UNDERRÄTTELSE OM YTTRANDE –  

GÄLLANDE ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM 

UPPHÄVANDE AV BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING PÅ FASTIGHETEN 

LÖNNDAL X:X 

 

Miljö- och byggnadsnämndens diarienummer: 2011 / 1656 

Länsstyrelsens diarienummer: 403-10951-2012 

Mark- och miljödomstolens mål nr P 2669-12      R9 

Sökande/Klagande NN och NN 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

ombyggnad av byggnaden. 

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

överklagade bygglovet tillsvidare inte får tas i anspråk. 

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

föreläggande begärde yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden lämnade yttrande 

den 23 augusti 2012 § 169. 

Mark- och miljödomstolen har på nytt med underrättelse begärt nämndens yttrande. 

 

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 21 november 2012 

 

Förslag till beslut 

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

miljödomstolen bifaller överklagandet, och återställer det ursprungliga bygglovet. 

________ 

 

Yrkanden 

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

 

Bo Göthesson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut till förmån för de 

synpunkter som Göthessons tidigare har lämnat i ärendet. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Stenssons yrkande mot Göthessons yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stenssons yrkande. 

 

 

Forts. 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 8 (66) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 237 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 21 november 2012 som sin egen och 

hemställer att mark- och miljödomstolen bifaller överklagandet, och återställer det ursprungliga 

bygglovet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen 

Akten
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§ 238 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDET AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

I TILLSYNSÄRENDE GÄLLANDE ANVÄNDNING AV FÖRRÅDSBYGGNAD PÅ 

KÄRINGEHOLMEN, LYSE-BERGA X:X 

 

Diarienummer: 2011/1506 

Fastighetsägare: NN 

Adress: XX 

Klaganden: NN 

Motpart:  Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 december 2011 § 245, att användningen av 

förrådsbyggnad på Käringeholmen i verksamhet med mussel- och ostronsafari inte föranleder 

några åtgärder från nämndens sida. Anmälan om otillåten användning lämnas därmed utan 

åtgärd. Nämndens beslut överklagades av Naturskyddsförening i Bohuslän till Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län, som i beslut den 6 november 2012 avslår överklagandet. 

________ 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 239 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT –  

MEDDELAR INTE PRÖVNINGSTILLSTÅND I ÄRENDE GÄLLANDE MARK- OCH 

MILJÖDOMSTOLENS DOM OM AVSLAG PÅ ÖVERKLAGAN AV 

LÄNSSTYRELSEN BESLUT OM AVSLAG PÅ ÖVERLAGAN AV MILJÖ- OCH 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM 

STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN TRÄLEBERG X:X 

 

Diarienummer: 2011/100 

Sökanden: NN och NN 

Adress: XX 

Klaganden: Sökanden genom NN 

Motpart:  Miljö- och byggnadsnämnden m.fl. 

 

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. 

Sökanden har överklagat Mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen 

som den 18 oktober 2012 beslutar att inte meddela prövningstillstånd i ärendet.  

Mark- och miljödomstolens dom står därmed fast. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljööverdomstolens beslut antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 240 
 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGAN AV LÄNSSTYRELSEN BESLUT OM AVSLAG PÅ 

ÖVERKLAGAN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM 

STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ERSÄTTNINGSBYGGNAD M.M. PÅ 

FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 2011/321 

Sökanden: NN och NN 

Adress: XX 

Klaganden: NN 

Motpart:  Miljö- och byggnadsnämnden m.fl. 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

Dalskogen X:X, vid Gullmarsfjorden utanför Lysekil. Nämndens beslut överklagades av NN 

till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som i beslut den 28 juni 2012 avslog överklagandet.  

 

Länsstyrelsens beslut överklagades av NN till mark- och miljödomstolen som i dom meddelad 

den 5 november 2012 avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 241 
 

ANMÄLES FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT –  

AVVISAR ÖVERKLAGAN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT I 

TILLSYNSÄRENDE GÄLLANDE MUSSELODLING VID MAKRILLESKÄR, 

FASTIGHETEN LYSE X:X 

 

Diarienummer: 2011/1132 

Verksamhetsutövare: NN 

Adress: XX 

Klaganden: NN, XX 

Motpart:  Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2012 § 137, att NN får bedriva 

musselodling vid Makrilleskär i enlighet med det beslut om strandskyddsdispens som nämnden 

tidigare lämnat. Nämnden beslutade att verksamheten får bedrivas enligt nämnda beslut i 

avvaktan på att det överklagade ärendet om strandskyddsdispens slutligen avgjorts. Detta 

beslut överklagades av NN till förvaltningsrätten där klaganden yrkar på att nämndens beslut 

ska upphävas med hänvisning till att kommunen inte har någon laglig rätt att meddela tillstånd. 

Klaganden menar att kommunen har skyldighet att utöva tillsyn, att giltig strandskyddsdispens 

saknas och att kommunen borde förelägga om att odlingen ska tas bort.  

 

Förvaltningsrätten har beslut meddelat den 19 november 2012 avvisat överklagandet och 

överlämnar ärendet för erforderlig handläggning till kommunen. Förvaltningsrätten konstaterar 

i sitt beslut att bestämmelserna om strandskydd i miljöbalken inte kan bli föremål för 

laglighetsprövning och inte heller för annan prövning av allmän domstol. Förvaltningsrätten 

skriver vidare att kommunala beslut i särskilda fall får överklagas hos länsstyrelsen, om inget 

annat är särskilt föreskrivet. 

 

Ärendet är överklagat till Länsstyrelsen. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningsrättens beslut antecknas till protokollet 

_______ 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 242 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

OM NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH RIVNINGSLOV PÅ FASTIGHETEN 

FOSSA X:X 

 

Diarienummer:  11/0954 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 NN 

 NN dödsbo 

 Genom NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 november 2011 § 214, att bevilja bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och rivningslov för befintlig byggnad på fastigheten Fossa N:N. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 14 november 2012 avslår 

överklagandena. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 243 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN 

MARIEDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0803 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Klagande: NN och NN, Mariedal X:X 

 

Ärendebeskrivning 

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

tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Mariedal X:X. 

Grannen Mariedal X:X överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 19 april 

2012 avslår överklagandet samt avvisar yrkandena om syn på platsen. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen som i dom den 28 

september 2012 avslår överklagandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 244 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT ANGÅENDE VÄDERSKYDD FÖR 

RULLSTOL PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK  X:X 

 

Diarienummer: 12/0159 

Fastighetsadress: XX 

Klagande: NN, Kyrkvik X:X 

Motpart: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2012 att det aktuella väderskyddet med 

hänsyn till PBL, krav och definitioner inte kan anses vara bygglovpliktigt. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av grannen Kyrkvik X:X. 

Länsstyrelsens  avslår överklagandet i beslut den 31 oktober 2012. 

Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 245 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

ATT AVSLÅ ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA ANMÄLT ÄRENDE 

OM OLOVLIG BYGGNATION PÅ FAST. KYRKVIK X:X UTAN ÅTGÄRD 

 

Diarienummer: 11/1499 

Fastighetsadress: XX 

Klagande: NN, Kyrkvik X:X 

Motpart: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2012, § 26, att lämna anmält ärende 

utan åtgärd då utfört arbete inte är lovpliktigt. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av grannen Kyrkvik X:X. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet i beslut den 18 oktober 2012. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 246 

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –  

DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN 3 M.FL. 

 

Diarienummer: MBN 12-53-214 LKS 11-297-214 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till detaljplan i syfte att möjliggöra en mindre ändring av den nyligen antagna 

detaljplanen för Dalskogen 3, laga kraft den 23 februari 2011, som möjliggör sju till åtta nya 

tomter för verksamheter. 

Detaljplaneförslaget är utsänt för samråd. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 2012 

 

Förslag till beslut: 

att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 9 november 2012 som sin egen och 

överlämnar den som remissyttrande till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 9 november 2012 som sin egen och 

överlämnar den som remissyttrande till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Kommunstyrelsens planenhet 

Registraturen 
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§ 247 

 

ÅTERTAGANDE AV INSKRIVNING I FASTIGHETSBOKEN –  

FÖRELÄGGANDE OM UNDANRÖJANDE AV UTFÖRD BYGGNADSÅTGÄRD 

PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2011/1430 och 2009/0297 

Fastighetsadress: XX 

Ägare: NN och NN 

Adress XX 

 

Ärendebeskrivning 
Nämnden förelade den 26 januari 2012 § 39 fastighetssägarna att undanröja olovligt utförd 

byggnadsåtgärd på fastigheten Lönndal X:X. Föreläggandet är antecknat i fastighetsregistret 

hos Inskrivningsmyndigheten. 

 

Dokumentation av att rättelse skett har inkommit till nämnden. 

 

Förslag till beslut 

att ärendet avskrivs från ytterligare handläggning. 

att föreläggandet och anteckningen i fastighetsregistret hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning 

återtas. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden avskriver ärendet från ytterligare handläggning. 

 

2 Föreläggandet och anteckningen i fastighetsregistret hos Lantmäteriets 

fastighetsinskrivning återtas. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN och NN  

Fastighetsinskrivningen 

Akten
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§ 248 

 

FÖRELÄGGANDE OM ATT ÅTERSTÄLLA BRYGGA INOM STRANDSKYDDAT 

OMRÅDE VID FASTIGHETEN DALSKOGEN 1:X 

 

Diarienummer: 2012/547 

Mottagare: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med rivning och återuppförande av ett förråd nära stranden på fastigheten 

Dalskogen X:X och det tillsynsbesök som då gjordes uppmärksammade miljöenheten att 

bryggan nyligen hade åtgärdats. Fastighetsägaren informerades om detta i en skrivelse (dnr 

2012/548) från Samhällsbyggnadsförvaltningen angående krav på bygglov och 

strandskyddsdispens för förrådet. Efter telefonkontakt uppmanades fastighetsägaren att 

redogöra för vilka åtgärder som vidtagits gällande bryggan och inkom därefter med en 

beskrivning på detta den 13 september 2012. Av denna framgår att fastighetsägaren menar att 

bryggan har återställts till motsvarande storlek den hade tidigare. Miljöenheten har mätt upp 

bryggan och kan konstatera att den är drygt 23 m lång samt ca 2,5 m bred inkl. ett fotsteg längs 

ena långsidan. Det beslut om strandskyddsdispens som Länsstyrelsen fattade 2004 (2004-09-

30, LST dnr 521-19495-2004 och 515-51544-2004) avseende brygga m.m. innebar att man fick 

ha en pålad 10 m lång brygga där ca hälften stod över en äldre stenpir. Denna brygga blev 

enligt fastighetsägaren demolerad av isen vintern 2010-2011 och har därefter renoverats, höjts 

något och försetts med ett fotsteg men annars inte ändrats. Fastighetsägaren fick därefter ett 

brev daterat den 31 oktober 2012 där miljöenheten klargör sin uppfattning om att bryggan 

utökats. Miljöenheten informerade även om att miljö- och byggnadsnämnden överväger att 

förelägga om att återställa bryggan till den omfattning som dispens lämnats för och uppmanade 

ägaren att lämna yttrande över detta. Fastighetsägaren har i en skrivelse daterad den 8 

november 2012 framfört sina synpunkter och menar bl.a. att den brygga som blev förstörd 

vintern 2010-2011 är den brygga som fanns våren 2004. Då pågick Länsstyrelsens 

handläggning av ett tillsynsärende gällande strandskydd angående utökat trädäck m.m. Av de 

bilder som bifogats Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens (se ovan) samt av 

myndighetens redogörelse i ärendet så framgår det mycket tydligt att det då inte fanns någon 

brygga på platsen men att det hade påbörjats arbete med att bygga en brygga. Vid Lässtyrelsens 

besök på platsen i maj 2004 konstateras att det fanns lämningar som visade på att det tidigare 

funnits en brygga men att flygbilder samtidigt kunde styrka att det inte funnits någon anordning 

ut från stenpiren under de senaste 10 åren. Länsstyrelsen skriver vidare om bryggan att den 

avses placeras på befintlig stenpir, att 6 st järnvägsräls har slagits ned utanför stenpiren och att 

bryggan ska bli totalt 10 m lång, varav 5 m placeras på stenpiren och 5 m ut i vattnet på rälsen. 

Det är denna brygga med den beskrivna omfattningen som Länsstyrelsen sedan lämnar 

strandskyddsdispens för. Fastighetsägarens uppgifter om att den brygga som skadades vintern 

2010-2011 fanns på plats 2004 stämmer uppenbarligen inte. Miljöenheten har genom 

uppmätning av bryggan kunnat konstatera att den är mer än dubbelt så lång jämfört med det 

som Länsstyrelsen tidigare har lämnat strandskyddsdispens för.  

 

Forts.
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Förslag till beslut om föreläggande om borttagande av del av brygga har den 15 november 

2012 skickats till fastighetsägaren för kommunicering. Fastighetsägaren har dels svarat på detta 

per telefon den 26 november 2012 samt per brev som inkommit den 27 november 2012. Av 

samtal och brev framkommer att fastighetsägaren avser att åtgärda bryggan genom att korta 

ned den till, enligt telefonsamtal sex pålar (tre par) i vattnet och 13 m längd. Miljöenheten har 

den 28 november 2012 gjort en kontrollmätning av bryggans längd vid det tredje pålparet och 

kan konstatera att den där är 13 m lång (exklusiva ett mindre trappsteg i kortändan åt norr). 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2012 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

 

återställa befintlig brygga som byggts inom strandskyddat område på fastigheten Dalskogen 

X:X till en längd på max 13 m (exklusive befintligt trappsteg i den norra kortändan) vilket 

innebär en förlängning om 3 m utöver det som Länsstyrelsen i Västra Götaland lämnat dispens 

för 2004 (10 m). På bifogat foto (bilaga 1) har markerats den del av bryggan som ska tas bort. 

 

att återställa vattenområdet i det skick det var innan bryggan utökades. 

 

att åtgärderna ska vara vidtagna senast 4 månader efter att ni tagit del av beslutet. Det löpande 

vitet utgår fr.o.m. den vecka som infaller efter 4-månadersperiodens utgång. Åtgärderna ska 

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

 

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

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

utförts på ett tillfredsställande sätt. 

 

att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

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

miljöbalken (1998:808) 

 

att beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret 

________ 

 

 

Forts. 
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Yrkande 

Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP) 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 28 november 2012 och beslutar att 

förelägga NN, XX , att vid ett löpande vite per vecka av 3 000 kr, att: 

 

Återställa befintlig brygga som byggts inom strandskyddat område på fastigheten Dalskogen 

X:X till en längd på max 13 m (exklusive befintligt trappsteg i den norra kortändan) vilket 

innebär en förlängning om 3 m utöver det som Länsstyrelsen i Västra Götaland lämnat dispens 

för 2004 (10 m). På bifogat foto (bilaga 1) har markerats den del av bryggan som ska tas bort. 

 

Återställa vattenområdet i det skick det var innan bryggan utökades. 

 

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 4 månader efter att ni tagit del av beslutet. Det löpande 

vitet utgår fr.o.m. den vecka som infaller efter 4-månadersperiodens utgång. Åtgärderna ska 

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

 

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

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

styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredsställande sätt. 

 

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

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

miljöbalken (1998:808) 

 

Beslutet sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN, Överklagningshänvisning, rek + mb 

Fastighetsinskrivningen 

Akten



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 22 (66) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 249 

 

BEGÄRAN OM UPPSKOV GÄLLANDE KRAV PÅ ANLÄGGANDE AV NY 

AVLOPPSANLÄGGNING FÖR FASTIGHETEN MEDBO X:X 

 

Diarienummer: 12/0188 

Sökanden: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Efter tillsyn av avloppsanläggningen på fastigheten Medbo X:X år 2008 ställdes krav på 

åtgärder. Tillstånd för nytt avlopp lämnades av miljö- och byggnadsnämnden den 8 maj 2012 

med kravet att avloppsanläggningen ska inrättas senast den 30 juni 2013.  

Fastighetsägaren NN har i brev den 6 november 2012 begärt uppskov med att inrätta ett nytt 

avlopp på grund av mycket allvarlig sjukdom. Han önskar uppskov så länge som endast han 

själv bor i fastigheten.  

________ 

 

Yrkande 

Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden bifaller sökandens begäran om uppskov. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden bifaller begäran om uppskov med att inrätta ny avloppsanläggning för fastigheten 

Medbo X:X. Beslutet gäller under förutsättning att endast fastighetsägaren NN själv bebor 

fastigheten.   

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN 

Akten
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BESLUT OM SANKTIONSAVGIFT FÖR IBRUKTAGANDE, INNAN SLUTBESKED 

UTFÄRDATS, AV TILLBYGGNAD AV INDUSTRI-/LAGERBYGGNAD PÅ 

FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 2012/1223 

Ankomstdatum: 2011-10-06 

Sökande: NN 

Adress: att.: NN 

 XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser beslut om sanktionsavgift för ibruktagande, innan slutbesked utfärdats, av 

tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad på fastigheten Dalskogen X:X. 

 

Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad på fastigheten Dalskogen X:X beviljades 

den 21 oktober 2011 av Karl-Fredrik Petzäll, på delegation från miljö- och byggnads-nämnden. 

Ärendet har handlagts enligt den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

I bygglovbeslutet lämnas upplysning om att de byggnadsdelar som startbesked gäller inte får 

tas i bruk innan slutbesked utfärdats, om inte miljö- och byggnadsnämnden beslutar annat. 

 

Den 19 april 2012 hölls tekniskt samråd i ärendet. Medverkade gjorde från samhällsbyggnads-

förvaltningens sida Karl-Fredrik Petzäll och Johan Thylén, båda bygglovhandläggare och 

byggnadsinspektörer. Från byggherrens sida medverkade byggherrens representant NN samt 

dennes kontrollansvarige NN. Med vid mötet var också Oscar Hed från Räddningstjänsten. 

Det tekniska samrådet protokollfördes, och startbesked för byggnadsåtgärderna utfärdades 

samma datum, den 19 april 2012. Inget nämns i protokollet om speciella förutsättningar för 

slutbesked eller etappvis ibruktagande av anläggningen. Protokollet har skickats till både 

byggherren och den kontrollansvarige. 

 

Arbetsplatsbesök genomfördes av Karl-Fredrik Petzäll den 4 juni 2012. Varken byggherre eller 

kontrollansvarig hade möjlighet att närvara vid arbetsplatsbesöket. 

 

Lysekils kommuns byggnadsinspektör Karl-Fredrik Petzäll har under hösten 2012 observerat 

att verksamhet ser ut att pågå i tillbyggnaden på fastigheten Dalskogen X:X. Kontakt tas därför 

med byggherren den 12 november 2012 via email för att efterfråga om byggnadsföretaget är 

avslutat och om byggnaden har tagits i bruk. 

Svar inkommer den 12 november 2012 från kontrollansvarig som låter meddela att byggnation 

fortfarande pågår och att byggnaden inte har tagits i bruk. De sägs också att eventuella bilar 

som har kunnat ses i verkstaden bara har varit där i syfte att provköra liftar och liknande. Det 

bestäms att slutsamråd skall hållas onsdagen den 21 november 2012. 

 

 

Forts.
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På plats den 21 november 2012 kan byggnadsinspektören konstera att tillbyggnaden är tagen i 

bruk och att affärsmässig verksamhet pågår i större delen av lokalen. Byggnationen är vid 

besökstillfället inte helt avslutad. Beslut tas vid besöket att avvakta med slutsamrådet tills all 

byggnation är avslutad. 

 

Byggnadsinspektör Petzäll har efter mötet på fastigheten Dalskogen X:X, men samma dag den 

21 november 2012 mailat till byggherren NN med information om att miljö- och 

byggnadsnämnden måste ta upp ett ärende rörande brott mot bestämmelserna i plan- och 

bygglagen rörande förbud mot ibruktagande innan utfärdande av slutbevis. 

 

Byggherren medger i mail att man har tagit delar av anläggningen i bruk efter avsyning av den 

kontrollansvarige. Man menar också att man informerat på det tekniska samrådet om att deras 

”drift/verksamhet skulle flyttas fram och tillbaka allt eftersom byggnadsarbetena framskred”. 

 

Byggherren hävdar alltså att man på det tekniska samrådet tog upp frågan om etappvis 

ianspråktagande av de nya lokalerna. Ingen av de båda byggnadsinspektörerna har en 

minnesbild av att så var fallet, och protokollet från samrådet nämner heller inte den saken. Om 

denna fråga hade tagits upp hade det gjorts klart från förvaltningens sida att byggherren skulle 

kontakta förvaltningen inför varje nytt ianspråktagande av ytor, så att interimistiska slutbesked 

enligt plan- och bygglagen 10 kap. 36 § kunde utfärdas. Inga sådana kontakter har tagits, och 

byggherren har heller inte hävdat att han missat att ta dessa kontakter för att få interimistiska 

slutbesked. Detta leder till slutsatsen att det inte nämndes på det tekniska samrådet att 

byggherren hade för avsikt att ta de nybyggda delarna i bruk allt eftersom de färdigställdes, på 

ett sådant sätt att det inte kunde missförstås. 

 

Byggherren har även i mail meddelat att man avser att göra ett yttrande med stöd av plan- och 

bygglagen 11 kap. 54 och 58 §§. 

Yttrande har inkommit, se senare delen av ärendebeskrivningen. 

 

Interimistiskt slutbesked t.o.m. den 31 december 2012 utfärdades den 22 november 2012, då 

det kunnat konstateras att säkerheten vid användning av byggnaden var tillfredsställande. Detta 

gjordes för att underlätta för byggherren att fortsätta sin verksamhet. 

Om inte permanent slutbesked utfärdas senast den 31 december 2012 inträder nyttjandeförbud 

för de tillbyggda lokalerna på fastigheten Dalskogen X:X. 

 

Plan- och bygglagen 10 kap. 4 §: 

”Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för 

byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar 

annat.” 

 

 

Forts. 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 25 (66) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 250 

 

 

Plan- och byggförordningen 9 kap. 21 §: 

”Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) 

ta ett byggnadsverk i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked eller 

interimistiskt slutbesked är 

1. 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 

150 kvadratmeter, 

2. 1 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 och högst 

300 kvadratmeter, och 

3. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av 

sanktionsarean för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 

300 kvadratmeter.” 

Plan- och byggförordningen 1 kap. 7 §: 

”Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga om 

1. en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter, 

eller 

2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.” 

 

Bygglov och startbesked avser en tillbyggnad med en bruttoarea på 398 m
2
. 

Sanktionsarean enligt plan- och byggförordningen 1 kap. 7 § blir därmed 398 - 15 = 383 m
2
. 

Gällande prisbasbelopp är 44 000:-, och 0,025 prisbasbelopp är 1 100:-. 

 

Tillämplig bestämmelse för uträkning av sanktionsavgiften är plan- och byggförordningen 

9 kap. 21 § 3, vilket ger: 44 000:- + (383 x 1 100:-) = 465 300:-. 

 

Vid besöket på plats den 21 november 2012 kunde konstateras att inte hela tillbyggnaden var 

tagen i bruk. Räknas byggsanktionsavgiften på en area mellan 150 och 300 m
2
 blir avgiften 

enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 21 § 2 istället 44 000:-. 

 

Med hänvisning till att en översyn av byggsanktionsavgifterna pågår i Regeringskansliet, 

menar samhällsbyggnadsförvaltningen att man kan tolka bruttoarean i detta fall som den 

ibruktagna bruttoarean på mellan 150 och 300 m
2
, och besluta om denna sanktionsavgift. 

Byggherren är informerad om båda ovanstående beräkningsgrunder för sanktionsavgift. 

 

Plan- och bygglagen 11 kap. 51 §: 

”Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 

meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ eller mot en 

bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 

tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.” 

Plan- och bygglagen 11 kap. 53 § första stycket: 

”En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet.” 

 

Forts.
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Plan- och bygglagen 11 kap. 54 §: 

”En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 

tillsynsmyndigheten.” 

Vad gäller den sista paragrafen ovan är detta inte ett praktiskt alternativ då byggherren flyttat 

ett betydande antal maskiner och arbetsutrustning in i de nya lokalerna. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget annat val än att besluta om byggsanktionsavgift enligt 

de lagar och förordningar som Riksdag och regering har bestämt. Det finns i dagens 

lagstiftning inget utrymme för en kommunal nämnd att nedsätta beloppet under vad 

förordningstexten anger. 

 

Byggherren har inkommit med yttrande i ärendet. 

Yttrandet innehåller ett upprepande av att man menar att man ”tydligt har meddelat 

arbetsgången” och att ”arbetsgången accepterades av Petzäll utan invändningar” vilken man 

tolkade som att ”nämnden beslutat annat [än att slutbesked krävs för ibruktagande]”. 

Man säger också att man ”meddelade att arbetena kommer att ske etappvis både i de ombyggda 

och tillbyggda delarna”, att ”räddningschefen uppmanade oss under mötet att se till att 

utrymningsvägarna alltid var fria, när vi etappvis byggde om”, samt att man har synpunkter på 

vad som infogades i samrådsprotokollet. 

Det sägs i yttrandet att ”exakt samma förfarande har vi gjort i andra kommuner där vi utökat 

och förnyat våra anläggningar”. 

Byggherren upplyser om att man ”anlitat mycket erfarna konsulter”, samt att de har protokoll 

från byggmöten etc. 

 

Förvaltningen anser med anledning av yttrandet att det inte på samrådsmötet framgått klart att 

det var till de nya lokalerna som verksamhet skulle flyttas under arbetets gång, och inte mellan 

olika lokaler i den redan befintliga byggnaden, vilket vore det naturliga. Vad 

Räddningstjänstens representant meddelat angående utrymningsvägar etc. är närmast självklara 

upplysningar, och inget som behöver beslutas om på ett samrådsmöte. 

Om byggherren haft synpunkter på samrådsprotokollet borde han ha tagit upp den frågan när 

han fick en kopia på detta efter samrådsmötet i april 2012. Att nu hävda att man ”uppfattat” 

saker, eller att det ”borde” ha stått, visar inte att man tagit lagstiftningen på allvar. 

Hänvisningen till hur man bedrivit om- och tillbyggnadsverksamhet i andra kommuner hänför 

sig till sannolikt till bygglovärenden som diarieförts före den 2 maj 2011 då äldre plan- och 

bygglagen gällde. Enligt denna lag fanns inget sanktionsgrundande förbud mot ibruktagande 

innan slutbesked utfärdats. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 250 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att tillbyggnaderna på fastigheten Dalskogen X:X 

delvis tagits i bruk innan slutbesked utfärdats, i strid med plan- och bygglagen 10 kap. 4 § 

 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att, av byggherren NN, ta ut en byggsanktionsavgift 

på 44 000 kronor enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 21 § 

________ 

 

Yrkanden 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden konstaterar att tillbyggnaderna på fastigheten Dalskogen X:X delvis tagits i bruk 

innan slutbesked utfärdats, i strid mot 10 kap. 4 § plan- och bygglagen. 

 

Nämnden beslutar med stöd av plan- och byggförordningen 9 kap. 21 § att av byggherren NN, 

ta ut en byggsanktionsavgift på 44 000 kronor.  

 

Byggsanktionsavgiften 44 000 kronor ska betalas till Lysekils kommun inom två månader efter 

att detta beslut har delgivits den avgiftsskyldige. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

Faktureringen 

Akten 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 251 
 

ÄRENDE GÄLLANDE STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ÅTGÄRD PÅ 

FASTIGHETEN GÅSÖ X:X 

 

Diarienummer: 11/1571 

Sökanden: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

NN har hos miljö- och byggnadsnämnden den 15 november 2012 ansökt om 

strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad på fastigheten Gåsö X:X. Ärendet gäller ett annex 

som ska rivas och ersättas med en något större byggnad som kommer något närmare 

bostadshuset på fastigheten. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga: Tjänsteskrivelse den 26 november 2012 och karta 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

strandskyddsbestämmelserna för ersättningsbyggnad på fastigheten Gåsö X:X i Lysekils 

kommun. 

 

att som tomtplats får del av fastigheten tas i anspråk, se karta. 

 

Villkor 

att ersättningsbyggnaden ska placeras i enlighet med det redovisade förslaget på kartan i 

ansökan.  

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 251 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 26 november 2012 som sin 

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

från strandskyddsbestämmelserna för ersättningsbyggnad på fastigheten Gåsö X:X i 

Lysekils kommun. 

 

2 Som tomtplats får del av fastigheten tas i anspråk, se karta. 

 

Villkor 

Ersättningsbyggnaden ska placeras i enlighet med det redovisade förslaget på kartan i ansökan. 

________ 

 

Upplysningar 

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

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

kraft. 

Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra 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: 

NN, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 252 
 

ÄRENDE GÄLLANDE STRANDSKYDDSDISPENS FÖR ÅTGÄRDER PÅ 

FASTIGHETEN ISLANDSBERG X:X 

 

Diarienummer: 12/0915 

Sökanden: NN NN 

Adress: XX XX 

 

Ärendebeskrivning 

NN och NN har hos miljö- och byggnadsnämnden den 16 november 2012, med komplettering 

den 23 november 2012, ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus, som 

ersättning för ett nyss rivet äldre hus, samt nybyggnad av en gäststuga (”friggebod”) på 

fastigheten Islandsberg X:X 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bilaga:  Tjänsteskrivelse den 26 november 2012 och karta 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av ett bostadshus, som ersättning för ett nyss rivet 

äldre hus, samt nybyggnad av en gäststuga på fastigheten Islandsberg X:X 

 

att som tomtplats får del av fastigheten tas i anspråk, se karta. 

 

Villkor 

att ersättningsbyggnaden ska placeras på samma plats där det nyligen rivna huset stod och 

gäststugan ska placeras där den finns angiven på kartan i ansökan. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 252 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 26 november 2012 som sin 

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

från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av ett bostadshus, som ersättning för 

ett nyss rivet äldre hus, samt nybyggnad av en gäststuga på fastigheten Islandsberg X:X 

 

2 Som tomtplats får del av fastigheten tas i anspråk, se karta. 

 

Villkor 

Ersättningsbyggnaden ska placeras på samma plats där det nyligen rivna huset stod och 

gäststugan ska placeras där den finns angiven på kartan i ansökan. 

________ 

 

Upplysningar 

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

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

kraft. 

 

Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra 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: 

NN, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

NN, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Länsstyrelsen, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

Akten
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 253 

 

ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR UPPSTÄLLANDE AV 

VILLAVAGNAR PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN  X:X 

 

Diarienummer: 2012/0644 

Ankomstdatum: 2012-06-11 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan tillfälligt bygglov för uppställande av tio stycken villavagnar på före 

detta XX. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.  

Berörda grannar på fastigheterna Dalskogen X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnats tillfälle 

att inkomma med yttrande. 

Yttrande har inkommit från ägarna till Dalskogen X:X och X:X där synpunkter framförs med 

bland annat farhågor om störningar från villvagnsuppställningen och synpunkter på 

villavagnarnas placering i närheten av deras fastigheter. 

Sökande har i yttrande bemött dessa synpunkter. 

Yttrande föreligger från miljöenheten i vilket man tillstyrker bygglov. 

Uppställning av villavagnarna bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för grannarna då det 

tidigare har bedrivits camping på platsen för uppställningen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att nämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för uppställande av tio stycken villavagnar med 

stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen. 

att bygglovet ska gälla till och med den 31 december 2017. 

________ 

 

Yrkande  

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen beviljas tidsbegränsat bygglov för 

uppställande av tio stycken villavagnar. 

 

2 Lov ska gälla till och med den 31 december 2017. 

________ 

 

 

Forts.
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 253 

 

 

Beslutet delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

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

 

Underrättelse om beslutet till: 

Dalskogen X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 254 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ DEL AV 

FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0712 

Ankomstdatum: 2012-07-04 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Filip Nordqvist (FP) i handläggningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Lyse-

Fiskebäck X:X. 

Fastigheten är belägen inom område med områdesbestämmelser. Områdesbestämmelserna 

antogs den 15 maj 2003. 

 

En av byggnaderna på den aktuella fastigheten var vid tidpunkten för områdes-

bestämmelsernas upprättande i bruk för helårsboende, vilket innebar att fastigheten undantogs 

från områdesbestämmelserna. Huruvida detta undantag enbart gäller den byggnad som då var 

nyttjad för helårsboende, eller hela fastigheten, framgår inte av bestämmelsetexten. 

 

Befintlig byggnad på platsen ska rivas, vilket dock inte kräver rivningslov utanför 

detaljplanelagt område, om det inte föreskrivs i områdesbestämmelser. Inget finns skrivet i 

områdesbestämmelserna om rivningslovplikt. Rivningen kräver dock en anmälan. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 3 november 2011 § 218 förnyelse av positivt 

förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på den aktuella platsen. Detta beslut har 

vunnit laga kraft, och är bindande under två år från laga kraft-datum. 

Förhandsbeskedet gällde ett 1½-planshus med en byggnadsarea (ianspråktagen markyta) på 

cirka 100 m
2
. Detta överensstämmer med den nu aktuella ansökan om bygglov. 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade den 16 juni 2011 § 121 strandskyddsdispens för 

ovanstående byggnad. Länsstyrelsen beslutade den 23 juni 2011 att inte överpröva dispensen. 

 

Byggnaden i ansökan har en byggnadsarea på 109 m
2
. Den är utförd i för kustregionen 

traditionella proportioner med sockel, förhöjt väggliv, och taklutning på 34°. Fönstren är 

symmetriskt placerade, vilket även detta överensstämmer med regional byggnadstradition. 

Placeringen av byggnaden är 4,5 meter från tomtgränserna. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 254 

 

 

Miljöenheten lämnade i samband med förhandsbeskedet i november 2011 yttrande som bl.a. 

innehöll följande: 

”På fastigheten finns sedan 2001 en avloppsanläggning för två hushåll (två enbostadshus). 

Det nya bostadshuset ska anslutas till denna avloppsanläggning via en separat 

slamavskiljare för avloppsvatten från WC och bad-disk-tvätt-installationer för ett hushåll 

(minsta våtvolym 2 m
3
).” 

 

Berörda grannar Lyse-Fiskebäck X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över 

ansökan. 

Yttrande har inkommit från Lyse-Fiskebäck X:X i vilket framförs att man vill att det nya huset 

ska placeras där den befintliga byggnaden är placerad, då man anser att 4,5 meter från 

tomtgräns är för lite. 

Yttrande har inkommit från Lyse-Fiskebäck X:X i vilket yrkas att byggnationen rättar sig efter 

förhandsbeskedet samt att nockhöjd på ny byggnad ska vara lika nockhöjden på befintlig 

byggnad. 

Sökanden är underrättad om grannarnas yttranden. 

 

Sökanden har anmält följande kontrollansvarig, som är certifierad av Sitac: 

NN, XX 

Sökanden har lämnat förslag på kontrollplan. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

31 §. 

Beslutet kan motiveras med att åtgärden överensstämmer med meddelat förhandsbesked samt 

att byggnaden ansluter till den regionala byggnadstraditionen. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden upplyser sökanden om att en rivningsanmälan ska göras enligt 

plan- och byggförordningen 6 kap. 4 § första stycket 1. 

________ 

 

Yrkande 

Inge Löfgren (MP) anser att byggnaden är för hög samt placerad för högt upp i slänten, och 

yrkar att ärendet ska återremitteras, för omarbetning av förslaget så att byggnaden anpassas till 

befintlig bebyggelse med bl.a. en sänkning av taknockshöjden. 

 

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

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 254 

 

 

Proposition 

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

Han finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

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

enlighet med Larssons yrkande. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

 

Beslutet motiveras med att åtgärden överensstämmer med meddelat förhandsbesked samt att 

byggnaden ansluter till den regionala byggnadstraditionen. 

 

Reservation 

Inge Löfgren (MP) lämnar blank reservation. 

________ 

 

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. 

 

 Nämnden upplyser sökanden om att en rivningsanmälan ska göras enligt plan- och 

byggförordningen 6 kap. 4 § första stycket 1. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 254 

 

 

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 delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

Lyse-Fiskebäck X:X och X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Lyse-Fiskebäck X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar
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§ 255 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PLANK VID UTEPLATS PÅ FASTIGHETEN 

SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0245 

Ankomstdatum: 2012-03-08 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för plank vid uteplats på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 

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

 

Över fastigheten Skaftö-Backa X:X går fastsällda servitut för allmän gångtrafik, i detaljplanen 

markerade som x-områden vilka ska hållas tillgängliga för det ändamålet. 

Fastighetsägarna har behov av ett plank för att skärma av sin uteplats från servitutsområdet. 

 

Det aktuella planket, som ska gå från hushörnet till tomtgränsen, är 1,8 meter högt. Detta 

motsvara den höjd ett bygglovbefriat plank får ha, under förutsättning att det placeras minst 

4,5 meter från tomtgränsen. Då planket ska gå fram till fastighetsgränsen, underskrids detta 

avstånd automatiskt. 

 

Planket ska utformas för att passa in i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön. 

 

Berörda grannar, Skaftö-Backa X:X, X:X och X:X, har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Inga yttranden har inkommit 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för planket enligt plan- och bygglagen 9 kap. 

30 §. 

Beslutet kan motiveras med att åtgärden är anpassad till bebyggelsemiljön, samt att den inte 

har en påtaglig omgivningspåverkan. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden meddelar startbesked enligt plan- och bygglagen 10 kap. 23 §, 

beslutar enligt plan- och bygglagen 10 kap. 10 § att kontrollansvarig inte krävs, beslutar enligt 

plan- och bygglagen 10 kap. 14 § att tekniskt samråd är uppenbart obehövligt, samt beslutar att 

underlag för slutbesked utgörs av byggherrens försäkran att bygglovet följts. 

________ 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 255 

 

 

Yrkande 

Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

 

Beslutet motiveras med att åtgärden är anpassad till bebyggelsemiljön, samt att den inte 

har en påtaglig omgivningspåverkan. 

 

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

bygglagen. 

 

3 Med stöd av 10 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar nämnden att kontrollansvarig 

inte krävs samt med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, att tekniskt samråd är 

uppenbart obehövligt, samt beslutar att underlag för slutbesked utgörs av byggherrens 

försäkran att bygglovet följts. 

________ 

 

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 delges: 

Sökanden 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Skaftö-Backa X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 40 (66) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 256 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR MARKTERRASSERANDE STENMUR, SAMT 

MARKLOV FÖR UPPFYLLNAD INNANFÖR DENNA, PÅ FASTIGHETEN 

LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0814 

Ankomstdatum: 2012-08-21 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för markterrasserande stenmur, samt marklov för 

uppfyllnad innanför denna, på fastigheten Lönndal X:X. 

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

 

Fastigheten Lönndal X:X, som är placerad högre än några av de angränsande fastigheterna, 

avgränsas av en stenmur på vilken står ett spjälstaket. Till fastigheten har reglerats viss 

restmark av det som kommunen äger mellan fastigheterna i Grundsunds gamla delar. 

Fastighetsägaren avser nu att utvidga den plana delen av fastigheten till den nya tomtgränsen 

genom att uppföra en markterrasserande stenmur i fastighetsgräns, samt att på denna placera ett 

spjälstaket lika befintligt. Marken innanför den nya muren ska då fyllas upp till den nivå som 

den befintliga tomten har. 

 

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser eller anvisningar angående marknivåer. Den 

bestämmelse angående särskilda miljöhänsyn som finns kan anses vara uppfylld genom att 

muren utförs av sten samt att staketet utförs som ett traditionellt spjälstaket. 

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

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

västkustförhållanden typiska karaktären bibehålles.” 

 

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

Yttrande har inkommit från ägarna till Lönndal X:X i vilket man motsätter sig uppförande av 

den nya muren. Man anser även att befintlig mur ska tas bort och marken sänkas till 

ursprunglig nivå, samt att staketet ska sättas 0,5 meter in på grannens tomt. Krav ställs även på 

att ett befintligt växthus ska flyttas bort samt att befintlig gäststuga ska ”kompletteras med de 

tillstånd som behövs”. Påpekande görs om att byggnader på Lönndal X:X tar bort morgonsol 

på Lönndal X:X. 

Sökanden har kommenterat grannens yttrande med att befintliga murar har funnits sedan 

huvudbyggnaden uppfördes 1956, att gäststuga och växthus finns med på grundkarta upprättad 

1983, samt att man inte har för avsikt att sätta staket 0,5 meter in på egen tomt. Man framhåller 

även att frånvaron av morgonsol kunnat konstateras av grannarna i samband med förvärvet av 

fastigheten Lönndal X:X. 

 

 

Forts.
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Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för markterrasserande stenmur enligt plan- 

och bygglagen 9 kap. 30 §. 

Beslutet kan motiveras med att åtgärden är anpassad till bebyggelsemiljön, samt att dess 

omgivningspåverkan är av mindre vikt än den fördel fastighetsägaren har av att kunna utnyttja 

hela sin tomt. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar marklov för uppfyllnad innanför stenmuren enligt 

plan- och bygglagen 9 kap. 35 §. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden meddelar startbesked enligt plan- och bygglagen 10 kap. 23 §, 

beslutar enligt plan- och bygglagen 10 kap. 10 § att kontrollansvarig inte krävs, beslutar enligt 

plan- och bygglagen 10 kap. 14 § att tekniskt samråd är uppenbart obehövligt, samt beslutar att 

underlag för slutbesked utgörs av byggherrens försäkran att bygglovet följts. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

stenmur.  

Beslutet motiveras med att åtgärden är anpassad till bebyggelsemiljön, samt att dess 

omgivningspåverkan är av mindre vikt än den fördel fastighetsägaren har av att kunna 

utnyttja hela sin tomt. 

 

2 Med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen beviljas marklov för uppfyllnad innanför 

stenmuren. 

 

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

bygglagen. 

 

4 Med stöd av 10 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar nämnden att kontrollansvarig 

inte krävs samt med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, att tekniskt samråd är 

uppenbart obehövligt, samt beslutar att underlag för slutbesked utgörs av byggherrens 

försäkran att bygglovet följts. 

________ 

 

 

Forts.
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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 delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

Lönndal X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Lönndal X:X, X:X  och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 257 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV, SAMT ÄNDRING AV TAK 

PÅ, BEFINTLIGT UTERUM PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0908 

Ankomstdatum: 2012-09-07 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av, samt ändring av tak på, befintligt 

uterum på fastigheten Kyrkvik X:X. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 9 september 

1932. 

 

Befintligt uterum fick bygglov den 5 juli 1972, och är placerat på mark som enligt detaljplanen 

inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. 

Sökanden avser att behålla och renovera befintligt uterum, att av tekniska skäl lägga om taket 

på uterummet så att detta får en svag lutning, samt att bygga till uterummet i sidled till en total 

bredd på 4,0 meter. 

 

Fastigheten har i detaljplanen beteckningen CIII, vilket bl.a. innebär att halva fastighetsarean får 

bebyggas. Fastighetsarean är 326 m
2
, vilket ger en byggrätt på 163 m

2
. 

Ursprunglig byggnad hade en byggnadsarea på 117,9 m
2
, uterummet från 1972 har en 

byggnadsarea på 12,9 m
2
, och nu aktuell tillbyggnad har en byggnadsarea på 5,5 m

2
. Total 

byggnadsarea skulle därmed bli 136,3 m
2
, vilket är en planenlig storlek. 

 

Detaljplanen innehåller i § 2 a bestämmelsen att: 

”De med svart punktering å kartan, bil. A, betecknade kvarter eller kvartersdelar få ej 

bebyggas.” 

Den tillbyggda delen av uterummet placeras på mark som är korsprickad. Om placering av 

byggnad eller byggnadsdelar på sådan beteckning sägs i planbestämmelserna 7 § e [första 

delen]: 

”Uthus får uppföras endast å korsprickat område” 

Bestämmelsen utgör en begränsning för placeringen av uthus (komplementbyggnader), men 

det finns inget i planbestämmelserna som säger att den är omvänt tillämpbar så att bara uthus 

skulle få placeras på korsprickat område. Således får även huvudbyggnader, eller delar av 

huvudbyggnader, placeras på korsprickat område, men de får inte placeras på punktprickat 

område. 

Resten av planbestämmelse 7 § e talar om tillåten höjd på uthus, men då det aktuella ärendet 

inte handlar om ett uthus är den delen av bestämmelsen inte relevant. 

 

 

Forts.
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Detta stöds av planbestämmelserna 7 § c: 

”Huvudbyggnad skall uppföras invid grannes tomtgräns å korsstreckat område; dock äger 

byggnadsnämnden rätt medgiva byggnadsindragande från grannes tomtgräns, om grannar 

sig därom ena och indragningen göres minst 3 (tre) meter från den gemensamma 

tomtgränsen.” 

Att planbestämmelserna talar om både korsprickat och korsstreckat område är oväsentligt, då 

bara en typ av korsmarkering förekommer på detaljplanens karta. 

 

Den i ärendet aktuella tillbyggnaden av uterummet tillhörande huvudbyggnaden på fastigheten 

är således både till yta såväl som till placering planenlig. Den är också betydligt lägre än vad en 

huvudbyggnad får vara, och ökar inte huvudbyggnadens höjd i övrigt. 

 

Placeringen av det befintliga uterummet har år 1972 prövats i enlighet med byggnadslagen. 

Dess yta i förhållande till den totala byggrätten på fastigheten är 7,9 %. Detta är inom ramen 

för vad som enligt dagens lagstiftning kan kallas en liten avvikelse som överensstämmer med 

detaljplanens syften. 

Då det på korsmarkerad mark enligt planbestämmelserna ska byggas intill tomtgränsen, får 

även det befintliga uterummets placering invid tomtgräns vara i överensstämmelse med 

detaljplanens syften. 

 

När den byggnad på vilken en planenlig byggnadsåtgärd ska utföras avviker från gällande 

detaljplans bestämmelser, ska miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till om den befintliga 

planavvikelsen kan betraktas som en godtagen avvikelse. 

 

Plan- och bygglagen [SFS 2010:900] övergångsbestämmelser 13: 

”I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden 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.” 

Den upphävda plan- och bygglagen [SFS 1987:10] 17 kap. 18 a § 

”Byggnadsnämnden får i ett ärende om bygglov förklara att en nybyggnadsåtgärd eller 

fastighetsbildning som har utförts i strid mot en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan 

eller tomtindelning med stöd av 34 §, 38 § tredje stycket eller 110 § första stycket 

byggnadslagen (1947:385) eller motsvarande äldre bestämmelser eller 3 kap. 2 § 

tredje stycket fastighetsbildningslagen i dess lydelse vid utgången av juni 1987, skall anses 

utgöra en sådan avvikelse som avses i 8 kap. 11 § första stycket 2 b. En sådan förklaring får 

avse endast mindre avvikelser från planen eller tomtindelningen vilka är förenliga med 

syftet med denna. Förklaringen får lämnas endast i beslut om bifall till ansökan om bygglov. 

Första stycket skall tillämpas också i fråga om fastighet, byggnad eller annan anläggning i 

den utsträckning den efter ett beslut om fastställelse av en stadsplan, byggnadsplan eller 

tomtindelning avviker från planen eller tomtindelningen.” 

 

 

Forts.
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Plan- och bygglagen [SFS 2010:900] 9 kap. 30 § första stycket 1 b: 

”Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det 

byggnadsverk som åtgärden avser avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits 

vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildnings-

lagen.” 

 

Berörda grannar Kyrkvik X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Ägaren till fastigheten Kyrkvik X:X har inkommit med följande yttrade: 

”Byggnadsåtgärden strider mot detaljplanen. Avviker mot gällande detaljplan då 

tillbyggnad placeras närmare tomtgräns än 3 meter, samt får en placering på mark som är 

undantagen bebyggelse. 

Även att den är direkt omöjlig på grund av aspekter gällande miljö och brandsynpunkt. 

Närhet till XX (Kyrkvik X:X)” 

Inga övriga yttranden har inkommit. 

 

Vad gäller inlagan från grannen kan sägas att detaljplanen kräver byggnation vid tomtgräns på 

korsmarkerat område, och att avikelser från detta bara kan medges om båda grannarna är 

överens om saken (planbestämmelserna 7 § c). 

Marken där tillbyggnaden ska utföras är korsmarkerad, och den får därför bebyggas 

(planbestämmelserna 7 § c första delen samt 7 § e första delen). 

Som arkitektoniskt miljöelement är tillbyggnaden försumbar, och takomläggningen utgör en 

utseendeförbättring. Någon annan miljöaspekt lär inte beröras av åtgärderna. 

Sökanden/byggherren ansvarar för att brandkraven i Boverkets Byggregler uppfylls både vid 

renovering och vid tillbyggnad. 

 

Sökanden har underrättats om grannens yttrande, och har avstått från att kommentera det, men 

har begärt att nämnden fattar beslut i ärendet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden förklarar att den befintliga tillbyggnad med uterum som 

beviljades 1972 enligt byggnadslagen, utgör en sådan godtagen avvikelse som avses i plan- och 

bygglagen 9 kap. 30 § första stycket 1 b. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av uterum enligt plan- och 

bygglagen 9 kap. 30 §. 

Beslutet kan motiveras med att tillbyggnadsåtgärden är planenlig, samt att den inte har en 

betydande omgivningspåverkan. 

 

 

Forts. 
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att miljö- och byggnadsnämnden meddelar startbesked enligt plan- och bygglagen 10 kap. 23 §, 

beslutar enligt plan- och bygglagen 10 kap. 10 § att kontrollansvarig inte krävs, beslutar enligt 

plan- och bygglagen 10 kap. 14 § att tekniskt samråd är uppenbart obehövligt, samt godtar 

föreslagen kontrollplan för byggnadsåtgärderna. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Nämnden förklarar att den befintliga tillbyggnaden med uterum som beviljades 1972 

enligt byggnadslagen, utgör en sådan godtagen avvikelse som avses i plan- och 

bygglagen 9 kap. 30 § första stycket 1 b. 

 

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

tillbyggnad av uterum. 

Beslutet motiveras med att tillbyggnadsåtgärden är planenlig, samt att den inte har en 

betydande omgivningspåverkan. 

 

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

bygglagen. 

 

4 Med stöd av 10 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar nämnden att kontrollansvarig 

inte krävs samt med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, att tekniskt samråd är 

uppenbart obehövligt, samt att nämnden godtar föreslagen kontrollplan för 

byggnadsåtgärderna. 

________ 

 

KRAV 

Tillbyggda och renoverade delar av uterummet ska hålla brandklass EI 30, med hänvisning till 

Boverkets Byggregler BFS 1993:57 med ändringar. 

 

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. 
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LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 47 (66) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 257 

 

 

Beslutet delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

Kyrkvik X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Kyrkvik X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR SAMMANBYGGNAD AV GARAGE/FÖRRÅD MED 

HUVUDBYGGNAD, OM- OCH TILLBYGGNAD AV FÖRRÅD TILL UTERUM, 

TILLBYGGNAD AV ALTAN, SAMT ÄNDRING AV GARAGEDELSTAK TILL 

SADELTAK PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0988 

Ankomstdatum: 2012-09-20 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för sammanbyggnad av garage/förråd med huvud-byggnad, 

om- och tillbyggnad av förråd till uterum, tillbyggnad av altan, samt ändring av garagedelstak 

till sadeltak på fastigheten Mariedal X:X. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 20 april 1972. 

 

Bygglov beviljades den 12 augusti 2010 för tillbyggnad av garage med förrådsdel, tillbyggnad 

av altan över souterrängvåning, samt inrättande av redskapsförråd under befintlig altan. 

 

Nu aktuellt ärende innefattar inbyggnad av gång mellan huvudbyggnad och garage, utökning 

och ombyggnad av förrådsdelen till ett inglasat uterum, utökning av ny altan med 0,4 meter, 

samt ändring av garage/uterumstak till sadeltak. 

Takändringen skulle innebära att garagetakets profil höjs med 1,1 meter och medför också att 

det dras upp i motsvarande grad på huvudbyggnadsdelens tak. 

Föreslagna förändringar bedöms vara planenliga. 

 

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

Yttrande har inkommit från Mariedal X:X med synpunkter på plank vid uteplats mot 

gemensam tomtgräns. 

Yttrande har inkommit från Mariedal X:X med påpekande att garagets takkonstruktion höjs så 

att det påverkar utsikten från den egna fastigheten. 

Sökanden har underrättats om yttrandena och svarat att planket kommer att lösas i samförstånd 

med grannen, vilket innebär att detta blir en bygglovbefriad åtgärd enligt plan- och bygglagen 

9 kap. 4 § 1 och planket utgår ur ansökan. 

Sökanden menar också att garagetaket inte hindrar utsikten från Mariedal X:X då det finns träd 

i siktlinjen, samt hänvisar till att en fastighet i den övre och bakre raden har fått bygglov för ett 

sadeltak. Man begär även en prövning av ärendet i miljö- och byggnadsnämnden. 
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I samband med att sökanden underrättades om granneyttrandena skickades också en kopia på 

ritning på garagetak på fastigheten Mariedal X:X med, samt uppmanades sökanden att med 

hänsyn till helhetsbilden i området ändra sitt garagetak till att likna detta. 

 

Bebyggelsen vid Vattenverksvägen i Lysekil är ett gruppbyggt småhusområde, med bygglov 

beviljat 1972. Detta innebär att husen ursprungligen är byggda i samma stil. Bygglov för 

tillbyggnader har medgivits i hela området, vilket dock inte har förändrat områdets karaktär på 

ett påtagligt sätt. När det gäller ett områdes profil och allmänna intryck i stadsbilden är taken 

ett mycket betydelsefullt formelement. 

 

I den yttre, södra och västra, raden av fastigheter längs Vattenverksvägen har endast ett 

garagetak fått bygglov för ändring, på fastigheten Mariedal X:X år 2004. Ursprungliga 

garagetak är inåtlutande innanför en yttre sarg som gör att taken ser platta ut. På Mariedal X:X 

har takets form ändrats till en svag lutning på 8° från huvudbyggnadens tak ut mot garagets 

bortre fasad. Anledningen till takförändringen är teknisk då inåtlutande tak i längden kräver 

mer skötsel och underhåll än utåtlutande tak. Tekniska skäl, den svaga lutningen, och det 

faktum att detta tak inte mer än till viss del var obetydligt var högre än det befintliga, 

motiverade beslutet om bygglov. 

 

Plan- och bygglagen 2 kap. 6 §: 

”Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan” 

Plan- och bygglagen 8 kap. 17 §: 

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 

hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 

 

För fastighetsägare inom ett gruppbyggt småhusområde gäller att man får underkasta ta mer 

hänsyn till områdets helhetsutseende och arkitektur, samt underkasta sig lite fler restriktioner i 

fråga om vilka förändringar som kan anses lämpliga med avseende på dessa faktorer. 

 

När det gäller sökandens hänvisning till sadeltak på tillbyggd del (bygglov 1990) av fastigheten 

Mariedal X:X är denna belägen i den bakre och övre raden av fastigheter längs 

Vattenverksvägen. Detta gör att byggnaden är mindre synlig än de byggnader som ligger längs 

den yttre kanten. Byggnaden på fastigheten Mariedal har sin marknivå vid entréplan mot 

Vattenverksvägen cirka 15-18 meter högre än närmast nedanför liggande byggnaders 

marknivå, medan byggnaden på Mariedal X:X ligger cirka 3 meter över Vattenverksvägens 

nivå. Det gör en stor skillnad i hur dessa båda fastigheter bidrar till och påverkar helhetsbilden 

i området. 

 

 

Forts.
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Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för den del av ansökan som avser 

sammanbyggnad av garage/förråd med huvudbyggnad, om- och tillbyggnad av förråd till 

uterum, samt tillbyggnad av altan, på fastigheten Mariedal X:X, med stöd av plan- och 

bygglagen 9 kap. 30 §. 

att beslutet kan motiveras med att förändringarna är i linje med tidigare medgivna förändringar 

i området samt att de inte har en betydande omgivningspåverkan. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov i den del som avser ändring av 

garagedelstak till sadeltak på fastigheten Mariedal X:X, med stöd av plan- och bygglagen 

2 kap. 6 § och 8 kap. 17 §. 

att beslutet kan motiveras med att den föreslagna förändringen inte tar hänsyn till kravet på 

hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt kravet på utformning med hänsyn till intresset av en 

god helhetsverkan. Garagetaket i dess föreslagna form skulle få en betydande påverkan på 

enskilda och allmänna intressen. 

________ 

 

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. 30 § plan- och bygglagen, beviljas bygglov för den del av ansökan 

som avser sammanbyggnad av garage/förråd med huvudbyggnad, om- och tillbyggnad 

av förråd till uterum, samt tillbyggnad av altan, på fastigheten Mariedal X:X. 

 

Beslutet motiveras med att förändringarna är i linje med tidigare medgivna förändringar 

i området samt att de 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 stöd av 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § plan- och bygglagen, avslår nämnden  ansökan 

om bygglov i den del som avser ändring av garagedelstak till sadeltak. 

 

Beslutet motiveras med att den föreslagna förändringen inte tar hänsyn till kravet på 

hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt kravet på utformning med hänsyn till 

intresset av en god helhetsverkan. Garagetaket i dess föreslagna form skulle få en 

betydande påverkan på enskilda och allmänna intressen. 

________ 
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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 delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

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

 

Underrättelse om beslutet till: 

Mariedal X:X och X:X  

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 

FASTIGHETEN VRÅNGEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 0228 

Ankomstdatum: 2011-02-22 

Fastighetsadress: ---- 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Vrångebäck X:X. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

Området är inte klassat som riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, och ligger inte inom 

strandskydd eller andra begränsningar. 

Då fastigheten ligger norr om Brofjorden, är förbudet för tillkommande nya fritidshus enligt 

miljöbalken 4 kap. 4 § inte tillämpligt. 

 

Fastigheten bildades 1961, och är på 1.754 m
2
. 

Motivet till ansökan anges vara att sökanden har släktband till området. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R19: 

”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk 

och hällmarker. Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och 

mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.” 

 

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att förutsättningarna att göra en avloppsanläggning 

inom fastigheten är begränsade p.g.a. berg men att det bör gå att lösa alternativt att en 

avloppsanläggning placeras utanför tomten. För en anläggning med utsläpp till ytvatten måste 

det finnas möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande 

(eventuellt över annans fastighet). Hänsyn måste tas till befintliga närliggande samt planerade 

vattenbrunnar (hälsoskydd). För WC med annan lösning än sluten tank får sökanden i samråd 

med miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. Sökanden är dock inne på att lösa WC-

avloppet med sluten tank. En ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på hög skyddsnivå 

för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp. En avloppsanläggning 

som innebär utsläpp från WC ska även bedömas om den kan påverka Natura 2000-området 

Åbyfjorden negativt. Ansökan om tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning med utsläpp 

från WC kommer att skickas till Länsstyrelsen för deras yttrande angående Natura 2000. 

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

innan bygglovansökan prövas. 

 

 

Forts. 
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Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 17 mars 2011, vilket 

resulterade i följande yttrande: 

”Samrådsgruppen menar att inga skäl talar emot att fastigheten bebyggs. 

Fastighetsägaren/byggherren har att visa att man kan lösa de rent praktiskt förhållandena 

kring avloppssituationen, men detta hanteras inför ansökan om bygglov. 

Förutsatt att inga hinder framkommer i samband med grannehörande, anser 

samrådsgruppen att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § 

plan- och bygglagen (SFS 1987:10) bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.” 

 

Berörda grannar Vrångebäck X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X/X:X har givits tillfälle 

att yttra sig över ansökan. 

Yttrande har inkommit från Vrångebäck X:X med innebörden att man anser att det skulle vara 

positivt med bebyggelse på den aktuella fastigheten. 

Yttrande har inkommit från Vrångebäck X:X/X:X i vilket uttrycks farhågor rörande påverkan 

på dricksvattnet från avlopp på Vrångebäck X:X, samt oro för skador från sprängning. Man 

anser också att en byggnad på Vrångebäck X:X kommer att få en hög och dominerande 

placering i landskapet, med risk för insyn på den egna fastigheten. 

Sökanden har underrättats om yttrandena och anser inte att de utgör skäl till att neka positivt 

förhandsbesked. 

 

Den fornlämning som är markerad i slänten västnordväst om Vrångebäck X:X har inte 

motiverat en remiss till Bohusläns museum. Hänsyn ska dock tas till denna fornlämning när 

placering av infiltration för avlopp diskuteras. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan-

 och bygglagen (SFS 1987:10) meddela att den sökta åtgärden kan tillåtas. 

Beslutet kan motiveras med att fastigheten lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, samt 

att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) förklarar 

miljö- och byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas. 

Beslutet motiveras med att fastigheten lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, 

samt att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 

 

2 Förhandsbeskedet gäller för en tid av två år räknat från dagen för detta beslut. 

 

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

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

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

 

Underrättelse om beslutet till: 

Vrångebäck X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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ÄNDRING AV MEDDELAT FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 

ENBOSTADSHUS MED AVSTYCKNING AV TOMTER, TILL ATT GÄLLA TRE 

ENHETER, PÅ FASTIGHETEN LYSE X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0996 

Ankomstdatum: 2012-09-25 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ändring av meddelat förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med 

avstyckning av tomter, till att gälla tre enheter, på fastigheten Lyse X:X. 

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, men kommer vid eventuell byggnation att 

ingå i sammanhållen bebyggelse. 

Området är inte strandskyddat och inte heller klassat som riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 

6 §. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 14 juni 2012 § 149 positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av två enbostadshus på, samt avstyckning av två tomter från, fastigheten Lyse X:X. 

Den nu föreslagna ändringen avser samma markareal, som ska delas in i tre tomter med 

nybyggnad av tre enbostadshus. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R1: 

”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för 

förtätning. Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter, 

service, begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller 

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

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

genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.” 

 

I området har, utöver förhandsbeskedet för de ursprungliga tomterna i ärendet, de senaste åren 

lämnats positiva förhandsbesked för sex nya enbostadshus på nya tomter. Samtliga dessa är i 

omedelbar anslutning till befintliga bebyggda fastigheter, och en av dem har avstyckats från 

Lyse X:X. 

 

Tillfartsväg till de eventuella nya tomterna ska ske via väg till de tre nya tomterna i söder, och 

inte mellan fastigheterna Lyse X:X/X:X och X:X. 

 

De nya fastigheterna ska anslutas till kommunalt VA-nät. 

 

 

Forts. 
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Berörda grannar Lyse X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X  har givits tillfälle att 

yttra sig över ansökan. 

Medgivande till åtgärderna har lämnats av Lyse X:X och X:X. 

I övrigt har inga yttranden inkommit. 

 

Det ursprungliga ärendet diskuterades av miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp den 9 

februari 2012, vilket resulterade i följande yttrande: 

”Samrådsgruppen anser att de två föreslagna tomtbildningarna inte påverkar områdets 

lämplighet för planläggning eller framtida bebyggelse. Om dessa tomter tillskapas finns dock 

inga ytterligare platser för fastighetsbildning utan detaljplaneläggning. 

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

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

tillåtas på den avsedda platsen.” 

Samrådsgruppens uttalande baserades på att ingen ytterligare mark bör tas i anspråk för 

bebyggelse utan detaljplaneläggning. Den nu aktuella ändringen sker dock på samma 

markareal som i det ursprungliga förhandsbeskedet, varför ingen ny mark tas i anspråk. 

 

Ett positivt förhandsbesked bör innehålla upplysningen att ingen ytterligare mark kan tas i 

anspråk för bostadsändamål i detta område utan detaljplaneläggning. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden, som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 9 kap. 17-

18§ §, förklarar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

att nämnden upplyser om att ingen ytterligare mark kan tas i anspråk för bostadsändamål i detta 

område utan detaljplaneläggning. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

1 Som förhandsbesked enligt med 9 kap. 17 § 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. 

________ 

 

UPPLYSNING 

Miljö- och byggnadsnämnden upplyser sökanden om att ingen ytterligare mark kan tas i 

anspråk för bostadsändamål i detta område utan detaljplaneläggning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Lyse 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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§ 261 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR KLYVNING AV FASTIGHETEN 

VRÅNGEBÄCK X:X FÖR FRITIDSÄNDAMÅL 

 

Diarienummer: 2012 / 0868 

Ankomstdatum: 2012-08-31 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för klyvning av fastigheten Vrångebäck X:X för 

fritidsändamål. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. 

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

friluftsliv. 

Då fastigheten ligger norr om Brofjorden, är förbudet för tillkommande nya fritidshus enligt 

miljöbalken 4 kap. 4 § inte tillämpligt. 

 

I Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R13: 

”Område särskilt värdefullt för rekreation. 

Område som är av värde för närrekreation i anslutning till kommunens tätorter och som inte 

är skyddade av naturreservat eller ingår i detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna 

(inom strandskydd). Delar av områdena kan vara av riksintresse för rekreation och 

friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till områdenas funktion som friluftsområden 

får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I områden med strandskydd krävs dispens från 

strandskyddsförordnandet vid förändringar.” 

 

Området ingår i det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för Åbyfjordens land- 

och vattenområden. 

 

Sökanden har angivit att man vill dela fastigheten inom släkten, och att antingen behålla 

befintligt bostadshus och bygga ett nytt fritidshus på den södra avstyckade delen, eller riva alla 

byggnader och bygga två nya fritidshus. 

 

Befintlig fastighet är 1 505 m
2
, och flygfoton visar att fastigheten i sin helhet är disponerad och 

skött som en tomt, att den är omgiven av häckar, buskar och träd, samt att den är bebyggd med 

flera byggnader. Fastigheten kan konstateras vara en bebyggd tomtplats, och vare sig 

strandskydd eller riksintressen torde ha någon praktisk inverkan på fastigheten. 

 

 

Forts.
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Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 28 § får byggnadsnämnden besluta om uppskov i upp till två 

år med att avgöra ett ärende gällande lov eller förhandsbesked om arbete påbörjats för att anta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller dock inte för arbete 

med översiktsplaner eller fördjupade översiktsplaner. 

 

Miljöenheten har lämnat följande yttrande: 

”På fastigheten Vrångebäck X:X finns idag ett bostadshus samt några uthus. Sökanden (NN) 

söker förhandsbesked för möjligheten att dela fastigheten och bebygga den södra delen med 

ett nytt bostadshus. Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område. Miljöenheten 

bedömer att en delning av fastigheten och uppförande av ett nytt bostadshus är möjlig då 

hela fastigheten idag får anses vara ianspråktagen som tomt. Nybyggnation av bostadshus 

och eventuella komplementbyggnader får prövas i en ansökan om strandskyddsdispens. Det 

gäller även vid en eventuell rivning och ersättning av befintligt bostadshus.  

Miljöenheten kan konstatera 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. 

Avlopp bör om möjligt samordnas för de två blivande tomterna. En avloppsanläggning som 

innebär utsläpp från WC ska även bedömas om den kan påverka Natura 2000- området 

Åbyfjorden 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 Vrångebäck X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över 

ansökan. 

Vrångebäck X:X och X:X har lämnat medgivande till åtgärderna, och inga övriga yttranden har 

inkommit. 

 

Bedömningen från bygglovenheten sida är att positivt förhandsbesked kan lämnas för den sökta 

åtgärden, utan att strandskydd, riksintressen, översiktsplan eller övriga enskilda och allmänna 

intressen tar skada. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 261 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §, som svar på 

ansökan om förhandsbesked meddelar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen. 

Beslutet kan motiveras med att fastigheten lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, samt 

att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden upplyser sökanden om att all förändring av byggnads-

beståndet på fastigheten kräver strandskyddsdispens samt bygglov. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

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

 

Beslutet kan motiveras med att fastigheten lämpar sig för bebyggelse för 

bostadsändamål, samt att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 

 

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

dagen beslutet har vunnit laga kraft. 

 

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

________ 

 

UPPLYSNING 

Miljö- och byggnadsnämnden upplyser sökanden om att all förändring av byggnadsbeståndet 

på fastigheten kräver strandskyddsdispens och bygglov. 

 

 

Beslutet delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Vrångebäck X:X, X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar
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§ 262 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ, 

SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN VRÅNGEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 1052 

Ankomstdatum: 2012-10-04 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Vrångebäck X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, samt utanför strandskyddat område. 

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

och friluftsliv. 

Då fastigheten ligger norr om Brofjorden, är förbudet för tillkommande nya fritidshus enligt 

miljöbalken 4 kap. 4 § inte tillämpligt. 

 

I Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R15: 

”Områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade av 

reservat. 

Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård 

(Riksintresseområden). De kan ha stort värde som strövområden och för strandnära 

aktiviteter. Delar av områdena kan samtidigt vara av stort intresse för naturvården och 

innehålla stora kulturvärden. 

Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma. Vid prövning skall särskilda 

hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny bebyggelse eller anläggningar 

som förhindrar ett lämpligt användande eller som skadar områdenas värden för kulturvård 

eller friluftsliv får tillkomma.” 

Området är även i ÖP06 betecknat med R17, dock är tomtplatsen i utkanten av detta område: 

”Områden på landet med stora kulturvärden. 

Områdena innehåller ett varierat kulturlandskap med traditionell jordbruksbebyggelse och 

värdefulla kultur- och fornminnesmiljöer. Landskapets och bebyggelsens karaktär skall 

bevaras. Beskrivning av områdena och deras värden finns under kapitlet Kulturmiljövård. 

Områdena ingår också som värdefulla miljöer i kommunens antagna kulturmiljöprogram. 

Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske. Stor hänsyn till landskapets 

karaktär och till kultur- och fornlämningsmiljöerna skall tas vid val av tomtplats. 

Byggnaders utformning skall i skala, proportioner, material och färg anpassas till 

omgivande kulturmiljö. Inom område av riksintresse för kulturmiljövården får inga åtgärder 

vidtas som kan innebära skada på kulturmiljön. 

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom här aktuella områden är 

sannolikheten att påträffa fornlämningar särskilt stor. 

Samråd med kulturmiljösakkunnig skall ske vid prövning av förhandsbesked och bygglov 

när byggnadsnämnden bedömer det som nödvändigt.” 

 

Forts.
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 262 

 

 

Området ingår i det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för Åbyfjordens land- 

och vattenområden. 

 

Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 28 § får byggnadsnämnden besluta om uppskov i upp till två 

år med att avgöra ett ärende gällande lov eller förhandsbesked om arbete påbörjats för att anta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller dock inte för arbete 

med översiktsplaner eller fördjupade översiktsplaner. 

 

Föreslagen avstyckning är på cirka 4.000 m
2
, och är placerad intill den redan bebyggda 

fastigheten Vrångebäck X:X. 

 

Miljöenheten har lämnat följande yttrande: 

”Sökanden NN har lämnat in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnation och 

avstyckning av tomt från fastigheten Vrångebäck X:X. Sökanden har själv föreslagit ett 

område utanför planerad avstyckning för placering av avlopp då tänkt tomt till stor del 

består av berg i dagen. Miljöenheten kan konstatera att möjligheterna att göra en 

avloppsanläggning inom tomt är mkt begränsade och att den i ansökan föreslagna 

placeringen är mer lämplig. Tomten ligger i anslutning till en befintlig fastighet 

(Vrångebäck X:X) och därför måste dricksvattenförsörjningen på denna fastighet beaktas 

vid planering och placering av avloppsanläggning för planerad tomt. Hänsyn måste givetvis 

även tas till eventuell ny vattenbrunn för det nya bostadshusets vattenförsörjning. 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 minst klara kravet på hög skyddsnivå 

för miljöskydd. Det ska även bedömas om den kan påverka Natura 2000- området 

Åbyfjorden 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 Vrångebäck X:X, X:X, och X:X har givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Inga yttranden har inkommit. 

 

Bedömningen från bygglovenheten sida är att positivt förhandsbesked kan lämnas för den sökta 

åtgärden, utan att riksintressen, översiktsplan eller övriga enskilda och allmänna intressen tar 

skada. 

Samråd med kulturmiljösakkunnig har bedömts vara onödigt. Beslutet bör dock villkoras med 

att byggnader ska utföras i skala, proportioner, material och färg anpassade till omgivande 

kulturmiljö. 

 

 

Forts.
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 
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Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §, som svar på 

ansökan om förhandsbesked meddelar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen. 

Beslutet kan motiveras med att platsen lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, samt att 

omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintressena. 

 

att miljö- och byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader ska utföras i  

skala, proportioner, material och färg anpassade till omgivande kulturmiljö 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

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

 

Beslutet motiveras med att platsen lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, samt 

att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintressena. 

 

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 

Miljö- och byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader ska utföras i  

skala, proportioner, material och färg anpassade till omgivande kulturmiljö 

________ 

 

 

Beslutet delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Vrångebäck X:X, X:X, och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 263 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN 

LÄKARMOTTAGNING TILL BOSTADSÄNDAMÅL, SAMT AVSTYCKNING AV 

TOMT KRING BEFINTLIG BYGGNAD, PÅ FASTIGHETEN GRÖNSKULT X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 1107 

Ankomstdatum: 2012-10-22 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för ändrad användning från läkarmottagning till 

bostadsändamål, samt avstyckning av tomt kring befintlig byggnad, på fastigheten Grönskult 

X:X. 

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, samt utanför strandskyddat område. 

Platsen ligger inte inom område som är klassat som riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

 

I Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R18: 

”Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och kulturvärden och 

stort bebyggelsetryck. 

Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till natur- och 

kulturvärdena och behovet av att bevara områdena för friluftsliv och rekreation. Delar av 

området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse 

skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl.” 

Den aktuella byggnaden ligger i närheten av en ridanläggning, i ÖP06 betecknad med R12: 

”Område för fritids- och turistanläggningar. 

Områden som är avsedda för golfbanor, ridanläggningar, skjutbanor och andra 

utrymmeskrävande fritids- och idrottsanläggningar samt för campingplatser, stugbyar och 

övriga turist- och rekreationsanläggningar. Utbyggnad och förändring kan kräva 

detaljplan. Bygglov erfordras alltid.” 

Denna ridanläggning har i ÖP06 en markerad störningszon med en radie på 250 meter, vilken 

innefattar den aktuella byggnaden och dess planerade tomt: 

”Störningszon kring miljöpåverkande verksamheter. 

Runt vissa verksamheter förekommer omgivningsstörningar av lukt eller buller. Inom 

sådana områden skall särskild restriktivitet iakttas vid prövning av ansökningar om nya 

bostäder. Rekommendationerna i Boverkets ”Bättre plats för arbete” skall följas.” 

 

Den aktuella byggnaden är befintlig, och ytterligare två bostadsfastigheter ligger redan närmare 

ridanläggningen inom den markerade störningszonen. 

 

Föreslagen avstyckning av tomt är på cirka 2 000 m
2
, och är placerad intill den redan bebyggda 

fastigheten Grönskult X:X. 

 

 

Forts.
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 
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Miljöenheten har lämnat följande yttrande: 

”Den kommunägda f.d. läkarstationen saknar för närvarande godtagbar 

avloppsanläggning. Tillstånd för ny avloppsanläggning har lämnats 2012-10-24. Krav har 

ställts att den nya avloppsanläggningen ska vara anlagd senast 2013-01-01 för att inte 

miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.  

Miljöenheten tillstyrker positivt förhandsbesked för avstyckning och ändring av användning 

till bostadsändamål.” 

 

På grund av närheten till den fasta fornlämningen Skaftö X:X (hög med rest sten) har remiss 

skickats till Bohusläns museum. Museet har lämnat ett yttrande med innebörden att stenen 

troligen är rest i sen tid, och att mot den bakgrunden har Bohusläns museum inget att erinra 

mot ärendet. 

 

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

ansökan. 

Inga yttranden har inkommit. 

 

Bedömningen från bygglovenheten sida är att positivt förhandsbesked kan lämnas för den sökta 

åtgärden. 

Det enda motstående intresset till en ändring av byggnaden till bostadsändamål är ridklubbens 

verksamhet. Det finns dock redan befintliga bostadshus nära ridklubben, och när det gäller 

förvärv av en befintlig byggnad/fastighet får köparens bedömning och undersökningsplikt 

anses väga tungt. 

Den i översiktsplanen nämnda skriften ”Bättre plats för arbete” har enligt uppgift på 

Boverketes hemsida blivit inaktuell i och med ändringen av plan- och bygglagen år 2011, och 

ingen ersättning för skriften har angivits. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §, som svar på 

ansökan om förhandsbesked meddelar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen. 

att beslutet kan motiveras med att platsen lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, samt 

att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 

________ 

 

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 

 

 

Forts.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

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

 

Beslutet motiveras med att platsen lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, samt 

att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 

 

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

dagen beslutet har vunnit laga kraft. 

 

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

________ 

 

 

Upplysning 

För ändring av byggnaden till bostadsändamål krävs även beslut om bygglov samt meddelat 

startbesked och slutbesked innan byggnaden får tas i bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Grönskult X:X, X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 

 


