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  ANSLAGSBEVIS: 

 

Nämnd:  Byggnadsnämnden  Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2013-01-25 Justeringsdatum:               2013-01-29 

Anslagsdatum:            2013-01-29 Anslagets nedtagande: 2013-02-20 

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

Sammanträdestid: 2013-01-25 kl. 09.15 – 14.00 

Ajournering 12.00-13.00 

 

Lokal: Borgmästaren 

 

Beslutande 

Ledamöter: 

 

Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordförande  

Torbjörn Stensson (S), vice ordförande  

Lars-Åke Olsson (FP), ej § 27 

Hans Nordlund (M) 

Christer Hammarqvist (C) 

Bo Göthesson (S) 

Inge Löfgren (MP) ej §§ 20-23 samt  

§§ 28 och 29 

Leif Ahl (K)  

 

Tjänstemän: 
Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 

Mats Carlsson, stadsarkitekt 

Josefin Kaldo, plan- bygg och mätenhetschef 

Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandl./bygg.insp. 

 

Kristoffer Zakariasson (S) för Anneli Strand (S) 

Fredrik Hansson (S) för Jerry Jacobsson (S)  

 

 

Frånvarande 

 

Inge Löfgren (MP) §§ 20-23, samt §§ 28 och 29 

Lars-Åke Olsson (FP) § 27 

 

Paragrafer: 

 

1 - 34 

Sekreterare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Gunvor Crogård 

Ordförande: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

 

Justerare: 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
Bo Göthesson 
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§ 1 

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

 

Extraärenden 

 

3.1 – 3.6 

Kommunstyrelsens (Planenheten)  remiss 

- Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl., Gullmarsstrand 

- Detaljplan för Holländaröd 1:63 

- Detaljplan för Skaftö-Backa 3:152, Skaftö vandrarhem 

- Detaljplan för Kyrkvik 12:4, Kyrkviks förskola 

- Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:283, Kaptenshuset Lyckan 

- Detaljplan för Gamlestan 1:85 m.fl., Boviks skola 
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§ 2 
 

INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Plan- bygg- och mätenhetschef Josefin Kaldo informerade om:  

 

Påminner om att enkäten som har sänts till ledamöterna, om uppföljning av nämndens mål, 

ska inlämnas till förvaltningen. 

att utbildning för nämndens ledamöter i nya GIS-systemet kommer att hållas nästa 

nämndsammanträde den 28 februari 2013. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 3 

 

SAMMANSTÄLLNING NOVEMBER OCH DECEMBER SAMT 

ÅRSSAMMANSTÄLLNING 2012 BYGGÄRENDEN OCH REDOVISNING AV 

DELEGERADE BESLUT BYGGLOVENHETEN 

 

 

Bygglovenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut samt sammanställning av 

”öppna” ärenden och överklagade beslut. 

 

Beviljade delegationsbeslut: november 2012 

- 26 beviljade bygglov 

-  7 utfärdade startbesked 

- 13 utfärdade slutbevis 

 

Beviljade delegationsbeslut: december 2012 

- 20 beviljade bygglov 

- 12 utfärdade startbesked 

-   4 utfärdade slutbevis 

 

Samt 

Redovisning av årssammanställning 2012 

 

Beredning 
Sammanställning 

Delegationslistor 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Rapporterna antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 4 

 

INTERN KONTROLL 2012,  

SAMMANSTÄLLNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Diarienummer: MBN 2011-73-3 

 

Följande områden har granskats av samhällsbyggnadsförvaltningens intern kontroll 2012: 

Bygglov/miljöintäkter 

Leverantörsbetalningar 

Lagen om offentlig upphandling samt avtal 

Delegation, anmälan och rapportering 

Avslagsbeslut ska uppfylla kraven i 20 § Förvaltningslagen 

Beslutskvalitet; Hur stor andel av överklagade beslut ändras av högre instans (7§FL) 

Hur många ärenden är öppna i diariet jämfört med föregående år 

Att medarbetarsamtal hålls för varje person en gång/år 

Laga kraft vunna föreläggande enligt PBL 

 

Beredning 

Sammanställning 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Presentationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 5 
 

BUDGET FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 2013 

 

Diarienummer: BYN 2013/06-041 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela byggnadsnämnden ett kommunbidrag på 4900 tkr 

för 2013. Anslaget ska även täcka kommunens kostnader för miljöverksamheten som flyttats 

över till Sotenäs kommun och en gemensamt upprättad nämnd tillsammans med Sotenäs och 

Munkedals kommuner.  

 

Anslaget för 2013 innebär en sänkning med 10,9 % från 2012, då miljö- och byggnadsnämnden 

tilldelades ett kommunbidrag på 5500 tkr. 2012 års budget innebar i sin tur en sänkning av 

kommunbidraget med 11,1 % jämfört med 2011. 

 

Direktiven till förvaltningarna inför budgetarbetet 2013 var att hålla samma budget som 2012. 

Kommunfullmäktige beslutade dock om en sänkning vars konsekvenser ännu inte är fullt 

utredda inom förvaltningen.  

 

Bilaga: Budget för byggnadsnämnden 2013    

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att omarbeta fördelningen av det tilldelade 

kommunbidraget i budgeten för 2013. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att omarbeta fördelningen av det tilldelade kommunbidraget 

i budgeten för 2013. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till 

Förvaltningen – Josefin Kaldo 

Akten 
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§ 6 
 

FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV BYGGNADSPRIS FÖR LYSEKILS KOMMUN 

 

Diarienummer: BYN 2013/05-200 

 

Ärendebeskrivning 

Ett av målen för miljö- och byggnadsnämnden 2012 var att låta bygglovenheten ta fram ett 

förslag på kriterier för och hantering av ett byggnadspris för Lysekils kommun. En arbetsgrupp 

med representanter från planenheten samt stadsarkitekten har tagit fram ett sådant förslag. 

 

Förslaget beskrivs i ett separat dokument. 

 

I ett första skede har ett förslag uppställts på tänkbara former för att vartannat år utse en 

vinnare av kommunens byggnadspris. 

Frågan om kostnaden för administration av urvalsprocessen samt de plaketter och diplom som 

föreslås utgöra pris, har inte utretts. 

 

Bilaga: Enhetschefens skrivelse daterad den 7 januari 2013  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att byggnadsnämnden beslutar att inrätta ett kommunalt byggnadspris i enlighet med 

enhetschefens förslag. 

att kostnaderna för byggnadspriset noteras löpande under innevarande år, så att de kan ingå i 

kommande års budgetar. 

________ 

 

Yrkande 

Leif Ahl (K) och Christer Hammarqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden beslutar att inrätta ett kommunalt byggnadspris i enlighet med enhetschefens förslag. 

 

Kostnaderna för byggnadspriset noteras löpande under innevarande år, så att de kan ingå i 

kommande års budgetar. 

________ 

 

 

Beslutet till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Registraturen – Diariet 
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§ 7 

 

FÖRSLAG TILL TOLKNING AV BYGGLOVBEFRIADE ÅTGÄRDER UTANFÖR 

DETALJPLANELAGT OMRÅDE ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 9 KAP. 6 § 

 

Diarienummer: BYN 2013/04-230 

 

Ärendebeskrivning 

Plan- och bygglagen 9 kap. 6 § innehåller information om vilka byggnadsåtgärder som inte 

kräver bygglov utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse, samt i 

vissa fall även inom sammanhållen bebyggelse. 

 

Paragrafen är dock formulerad på ett sådant sätt att betydande tolkningsmån föreligger om vad 

som kan göras utan bygglov och var det kan utföras. Det är den enskilde byggherren som ska 

ansvara för att reglerna i plan- och bygglagen följs gällande allt denne utför eller låter utföra, 

och som därmed ansvarar för att följa paragrafens syften. 

Byggnadsnämnden har samtidigt ett ansvar för att ingripa mot, samt förelägga om rättelse och 

besluta om sanktionsavgifter, allt som strider mot plan- och bygglagen. Nivån på sanktions-

avgifterna gör att det kan bli ekonomiskt mycket kännbart att bli föremål för ett sanktions-

avgiftsbeslut. 

 

En kommun kan inte besluta om bindande tolkningar av vad lagar och förordningar säger. Det 

finns dock ett för Lysekils kommun och byggherrarna gemensamt intresse av att finna en nivå 

för vad som kan anses acceptabelt enligt plan- och bygglagen 9 kap. 6 §. Denna vägledning 

skulle kunna innehålla en redovisning vad kommunen menar är lämpliga gränsvärden. 

 

Vägledningen skulle redovisa den nivå inom vilken byggnadsnämnden inte på eget initiativ tar 

upp tillsynsärenden mot utförda byggnadsåtgärder utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse, samt i vissa fall även inom sammanhållen bebyggelse. Om ett 

tillsynsärende anmäls av en tredje part måste dock nämnden ta upp ärendet, och fatta ett 

specifikt tillsynsbeslut för detta. Det kan då eventuellt bli så att sanktioner riktas mot 

byggherren även om denne helt eller delvis följt tolkningsvägledningen. 

 

Lysekils kommun har hittills, genom beslut av byggnadsnämnden i november 1987 och 

kommunfullmäktige i januari 1988, haft en tolkning av motsvarande paragraf i den gamla plan- 

och bygglagen (SFS 1987:10), vilket var 8 kap. 4b §. 

Avsikten är nu att fatta ett beslut som ansluter till den nya plan-och bygglagen (SFS 2010:900), 

samt att anpassa nivåerna till dagens situation. 

 

Bilaga: Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad den 8 januari 2013 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att byggnadsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens vägledning gällande acceptabel 

nivå för bygglovbefriade åtgärder utanför detaljplanelagt område enligt plan- och bygglagen 

9 kap. 6 §, och skickar den vidare till kommunfullmäktige för beslut om fastställande. 

________ 

 

Forts.
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Forts. § 7 

 

 

Yrkanden 

Inge Löfgren (MP) anser att byggnadsnämnden inte kan fatta generella beslut och yrkar 

därmed avslag på förvaltningens förslag till beslut till förmån för eget yrkande, att inga 

begränsningsregler ska gälla i Lysekils kommun vid tillämning av 9 kap. 6 § plan- och 

bygglagen. 

 

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

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Löfgrens yrkande mot Stensson och Göthessons yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stensson och Göthessons yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Stensson och Göthessons yrkande 

Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande  

 

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP) x  

Torbjörn Stensson (S) x  

Lars-Åke Olsson (FP) x  

Hans Nordlund (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Bo Göthesson (S) x  

Kristoffer Zakariasson (S) x  

Fredrik Hansson (S) x  

Leif Ahl (K) x  

Inge Löfgren (MP)  x 

Summa   9 1 

 

Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster för Stensson och Göthessons yrkande mot 1 nej-röst för Löfrens yrkande 

beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Stensson och Göthessons yrkande. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 7 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens vägledning gällande acceptabel nivå för 

bygglovbefriade åtgärder utanför detaljplanelagt område enligt plan- och bygglagen 9 kap. 6 §, 

och skickar den vidare till kommunfullmäktige för beslut om fastställande. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Bygglovenheten 

Registraturen – Diariet 
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§ 8 

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS –  

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:480 M.FL. GULLMARSSTRAND 

 

Diarienummer : LKS 11-094-214 

 

Ärendebeskrivning 

Ett planarbete pågår som syftar till att lägga samman flera olika detaljplaner för 

Gullmarsstrands-området till en samordnad plan, samt att ge möjlighet till utökad verksamhet 

inom området. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 21 januari 2013 

 

Förslag till beslut 

att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse. 

________ 

 

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. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar bygglovenhetens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den som 

remissvar till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Planenheten 

Registraturen – Diariet 
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§ 9 

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS -  

DETALJPLAN FÖR HOLLÄNDARÖD 1:63 

 

Diarienummer: LKS 11-099-214 

 

Bakgrund 

Ett planarbete pågår som syftar till att intill ett äldre planområde för fritidshus komplettera med 

åtta nya byggrätter, men också att utöka byggrätterna inom befintligt planområde. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 21 januari 2013 

 

Förslag till beslut 

att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse. 

________ 

 

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. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar bygglovenhetens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den som 

remissvar till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Planenheten 

Registraturen –Diariet 

 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Byggnadsnämnden 2013-01-25 13 (59) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 10 

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS -  

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-BACKA 3:152, SKAFTÖ VANDRARHEM 

 

Diarienummer: LKS 11-345-214 

 

Bakgrund 

En detaljplan ska göras för fastigheten Skaftö-Backa 3:152, vilken dels ska bekräfta befintliga 

förhållanden, och dels ska ge ytterligare byggrätter och möjlighet att avstycka en tomt i öster. 

 

Detaljplaneförslaget har tidigare varit ute på samråd, och bygglovgruppen lämnade synpunkter 

i samband med detta. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 21 januari 2013 

 

Förslag till beslut 

att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse. 

________ 

 

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. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar bygglovenhetens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den som 

remissvar till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Planenheten 

Registraturen – Diariet 
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§ 11 

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS -  

DETALJPLAN FÖR KYRKVIK 12:4, KYRKVIKS FÖRSKOLA 

 

Diarienummer: LKS 11-406-214 

 

Bakgrund 

Verksamheten i Kyrkviks förskola är nerlagd, och Lysekils kommun står i begrepp att sälja 

denna. I gällande detaljplan har byggrätten på fastigheten beteckningen stora A, vilket betyder 

att bygglov endast kan ges för ändamål och verksamheter med allmänt huvudmannaskap, d.v.s. 

stat, landsting eller kommun. För att även enskilt användande av fastigheten ska bli möjligt ska 

planen ändras. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 21 januari 2013 

 

Förslag till beslut 

att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse. 

________ 

 

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. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar bygglovenhetens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den som 

remissvar till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Planenheten 

Registraturen – Diariet 
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§ 12 

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS -  

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:283, KAPTENSHUSET LYCKAN 

 

Diarienummer: LKS 12-305-214 

 

Bakgrund 

Detaljplanen för Fiskebäckskil, vilken antogs den 31 maj 1991, innehåller bl.a. en anvisning 

om bildandet av ett kulturreservat innefattande fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:283. Detta har 

aldrig genomförts då länsstyrelsen inte bedömt byggnaden som tillräckligt unik. 

Ägaren till fastigheten har fått planbesked för att ändra bestämmelserna för fastigheten till 

bostadsändamål, samt för att möjliggöra utökandet av byggrätten på den lägre delen av tomten 

och att avstycka dessa delar. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 21 januari 2013 

 

Förslag till beslut 

att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse. 

________ 

 

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. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar bygglovenhetens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den som 

remissvar till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Planenheten 

Registraturen – Diariet 
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§ 13 

 

KOMMUNSTYRELSENS REMISS -  

DETALJPLAN FÖR GAMLESTAN 1:85 M.FL., BOVIKS SKOLA 

 

Diarienummer: LKS 12-398-214 

 

Bakgrund 

Verksamheten i Boviks skola är nerlagd, och Lysekils kommun står i begrepp att sälja denna. I 

gällande detaljplan har byggrätten på fastigheten beteckningen stora A, vilket betyder att 

bygglov endast kan ges för ändamål och verksamheter med allmänt huvudmannaskap, d.v.s. 

stat, landsting eller kommun. För att även enskilt användande av fastigheten ska bli möjligt ska 

planen ändras. 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande den 21 januari 2013 

 

Förslag till beslut 

att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse. 

________ 

 

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. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar bygglovenhetens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den som 

remissvar till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Planenheten 

Registraturen – Diariet 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 14 
 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM UPPSTÄLLNING AV 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. 

Länsstyrelsen  avslår överklagandet i beslut den 31 oktober 2012. 

Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen som i dom den 11 december 2012 

avslår överklagandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 15 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE RÖRANDE AVGIFT FÖR NYBYGGNADSKARTA PÅ 

FASTIGHETEN BRO-FISKEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 10/1153 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

avgift för nybyggnadskarta på 7031 kronor. 

 

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

överklagandet. Beslutet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som i beslut den 13 

december 2012 avslår överklagandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 16 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 

ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET X:X 

 

Diarienummer: 11/0566 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN och NN 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 juni 2011 om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten Kronberget X:X. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 13 december 2012 avslår 

överklagandet och avslår yrkandet om syn på platsen. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 17 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVVISAR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM POSITIVT 

FÖRHANDSBESKED PÅ FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0980 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2012 § 146 om positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av tre enbostadshus på, samt avstyckning av tomter från fastigheten Djupedal X:X. 

Beslutet överklagades av NN till länsstyrelsen som i beslut den 14 december 2012 avvisar 

överklagandet. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 18 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM POSITIVT 

FÖRHANDSBESKED PÅ FASTIGHETEN SLÄTTNA X:X 

 

Diarienummer: 12/0267 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2012 § 152 om positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus på, samt avstyckning av tomt från, fastigheten Slättna X:X. 

Berörd granne Sandåker X:X överklagade beslutet till länsstyrelsen som i beslut den 14 

december 2012 avslår överklagandet. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 19 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSEENDE ÖVERKLAGAT BESLUT OM AVSLAG PÅ BYGGLOVSANSÖKAN I 

EFTERHAND SAMT BYGGSANKTIONSAVGIFT  

PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/1334 

Fastighetsadress: XX/XX 

Sökande/Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 september 2011 § 181 att: 

1 Nämnden beviljar bygglov för den del av ansökan som avser markterrasserande mur vid 

tomtgräns. 

2 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 9 kap. 30 § första stycket punkt 

2 och 4, avslår nämnden ansökan om bygglov för den del av ansökan som avser 

fristående mur vid tomtgräns. 

Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser 

och syfte, samt mot plan- och bygglagens krav på hänsyn till stadsbild och kulturvärden 

på platsen. 

3 Nämnden beslutar med stöd av plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 1 §, 

om uttag av en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 12 § 

punkt 3 av ägarna till fastigheten Lönndal X:X, med solidarisk betalningsskyldighet 

enligt plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 60 §. 

Byggsanktionsavgiften uppgår till 21 400 kr och riktas mot NN och NN, båda med 

adress XX 

4 Byggsanktionsavgiften 21 400 kr skall betalas till Lysekils kommun inom två månader 

efter att detta beslut har delgivits den avgiftsskyldige. 

5 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 20 §, förelägger ägarna till 

fastigheten  Lönndal X:X, NN och NN att senast fyra (4) månader efter att detta beslut 

vunnit laga kraft ha undanröjt den fristående mur som uppförts utan bygglov längs 

fastighetens tomtgräns. 

6 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 

 

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 18 december 2012 avvisar 

överklagandet i den del som rör den markterraserande muren vid tomtgräns samt upphäver 

besluten i övrigt och lämnar ärendena åter till nämnden för ny handläggning. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 20 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED PÅ 

FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 12/0217 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 NN 

 NN 

 NN 

 NN och NN 

 

Jäv 

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

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 14 juni 2012 § 151 positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av två enbostadshus och gemensamt garage/förråd på fastigheten Dalskogen X:X. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 18 december 2012 avvisar 

överklagandet från NN och avslår överklagandena i övrigt. 

Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 21 
 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED PÅ 

FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Miljö- och byggnadsnämndens diarienummer: 2012 / 0217 

Länsstyrelsens diarienummer: 403-23346-2012 

Mark- och miljödomstolens mål nr P 108-13     R5 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 

Jäv 

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

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 14 juni 2012 § 151 positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av två enbostadshus och gemensamt garage/förråd på fastigheten Dalskogen X:X. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 18 december 2012 avvisar 

överklagandet från NN och avslår överklagandena i övrigt. 

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som med föreläggande begär yttrande från 

byggnadsnämnden. 

 

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2013 

 

Förslag till beslut 

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

miljödomstolen i första hand avvisar överklagandet, i andra hand att domstolen avslår 

överklagandet. 

________ 

 

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. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2013 som sin egen och 

hemställer att mark- och miljödomstolen i första hand avvisar överklagandet, i andra hand att 

domstolen avslår överklagandet. 

________ 

 

Beslutet till: 

Mark- och miljödomstolen 

Akten
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§ 22 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED PÅ 

FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 12/0515 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 

Jäv 

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

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2012 § 188 om positivt förhandsbesked 

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

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 18 december 2012 avslår 

överklagandet. 

Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 23 

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  

VERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED FÖR 

NYBYGGNAD AV TVÅ ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Miljö- och byggnadsnämndens diarienummer: 2012 / 0515 

Länsstyrelsens diarienummer: 403-30194-2012 

Mark- och miljödomstolens mål nr P 107-13   R5 

Sökande: NN och NN 

Klagande: NN 

 

Jäv 

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

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2012 § 188 om positivt förhandsbesked 

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

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 18 december 2012 avslår 

överklagandet. 

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som med föreläggande begär yttrande från 

byggnadsnämnden. 

 

Bilaga: Samhällsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2013 

 

Förslag till beslut 

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

miljödomstolen avslår överklagandet. 

________ 

 

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. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar förvaltninens tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2013 som sin egen och 

hemställer att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

________ 

 

 

Beslutet till: 

Mark- och miljödomstolen 

Akten
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§ 24 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 

FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 11/0845 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Klagande: NN och NN 

 NN och NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2012 § 30 om bygglov för nybyggnad 

av fritidshus och gäststuga på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 17 december 2012 avslår 

överklagandena. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 25 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM FÖRELÄGGANDE ATT TA BORT 

OCH UNDANRÖJA GÄSTHUSBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X 

 

Diarienummer: 10/0110 

Sökande/Klagande NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2012 § 96, att förelägga ägarna till 

fastigheten Vägeröd X:X, att ta bort och undanröja gästhusbyggnad på fastigheten Vägeröd 

X:X, vilken saknar bygglov. 

Beslutet överklagades av fastighetsägarna till länsstyrelsen som i beslut den 20 december 2012 

avslår överklagandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 26 
 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH 

PÅBYGGNAD AV TVÅBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET X:X 

 

Diarienummer: 10/0635 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN och NN, Kronberget X:X 

 

Ärendebeskrivning 

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

påbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Kronberget X:X. 

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

överklagandet den 2 april 2012. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats vidare till mark- och miljödomstolen som i dom den 7 

januari 2013 avslår överklagandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 
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§ 27 
 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 

FASTIGHETEN FINNSBO X:X 

 

Diarienummer: 12/1023 

Fastighetsadress: NN 

Sökande: XX 

Adress: NN 

 NN 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Olsson (FP) i handläggningen 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Finnsbo X:X. 

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 31 augusti 1965. 

Enligt detaljplanens bestämmelser får fastigheterna bebyggas med en huvudbyggnad på högst 

60 m
2 

samt ett uthus på högst 10 m
2 

. 

Bygglov beviljades 1959 för en huvudbyggnad på 44 m
2
. Vid ett okänt tillfälle, men av allt att 

döma för mer än 10 år sedan, har utan bygglov skett en tillbyggnad på 11 m
2
. Den befintliga 

byggnadsytan är därmed 55 m
2 

. 

 

Den ursprungliga ansökan om tillbyggnad avsåg en tillbyggnad med 21 m
2 

och tillbyggnad 

med överskjutande tak om 5,2 m
2 

, den totala byggnadsytan skulle bli 81,2 m
2 

,
 
en avvikelse 

från detaljplanen med 35 %. 

Efter kontakt med sökanden har revidering av ansökan gjorts där det överskjutande taket utgår. 

Efter revidering är avvikelsen från detaljplanen 27 % vad avser byggnadsarea. 

 

Berörda grannar Finnsbo X:X, X:X och X:X har beretts tillfälle att inkomma med yttrande. 

Några synpunkter har inte inkommit. 

 

Miljöenheten har i tjänsteskrivelse meddelat att bostadshuset saknar indraget vatten och har 

mycket enkel VA-standard (köksslask). Sökanden har till miljöenheten uppgivit att vatten inte 

ska dras in och att standarden förblir som idag. Det vatten som används för disk m.m. utgörs av 

uppsamlat regnvatten. 

________ 

 

Yrkande 

Christer Hammarqvist C) yrkar bifall till bygglovansökan. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

Forts. 
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Forts. § 27 

 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

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

detaljplanen som stämmer med planens syften) beviljas bygglov. 

 

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

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

 

3 Med detta startbesked bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

KRAV 

Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för slutbeskedet: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

beviljat bygglov. 

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

gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 

 

UPPLYSNINGAR 

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 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Finnsbo X:X, X:X och X:X 

Fastighetsägaren Finnsbo X:X 

 

Beslutet kungörs: 

Post- och Inrikes tidningar 
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK PÅ 

FASTIGHETEN SIVIK X:X, DEL AV 

 

Diarienummer: 2009 / 0477 

Ankomstdatum: 2009-04-13 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Jäv 

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

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Sivik 1:5, 

del av. 

Platsen, vilken kan beskrivas som cirka 300 m söder om Rambos återvinningsanläggning och 

cirka 250 m om Dalskogens industriområde, är belägen utanför detaljplanelagt område. 

 

I det avseende vindbruk tematiska tillägget till översiktsplanen, vilket kommunfullmäktige 

antog den 27 juni 2012, står det gällande vindkraft i det aktuella området: 

”Området saknar detaljplan och bygglov har meddelats för uppförande av ett vindkraftverk 

1994 samt ett vindkraftverk 1995, båda med en totalhöjd på 60 meter. Bygglov har 1999 

meddelats för ytterligare två vindkraftverk med totalhöjd på 79 meter. Verken står på 

kommunägd mark som upplåts genom arrende. Bygglovsansökan har inkommit för att byta ut 

befintliga vind-kraftverken mot två större verk. Området ligger inom strandnära läge och 

landskapet utgörs av kust- och skärgårdskaraktär. Området är beläget cirka 500 meter från 

närmaste bebyggelse i Lysekils tätort. De fem kommunerna i Norra Bohuslän har i samband 

med Kustzonsprojektet, ICZM, tagit ställning till att skyddsavståndet mellan vindkraftverk och 

tätorter skall vara 1 km för att värna närmiljön. Inom 1 km ligger från verken Lysekils tätort 

samt utpekade utbyggnadsområden för bostäder enligt ÖP06. Med hänsyn till den 

landskapsbildspåverkan från havet, som högre verk på platsen ger, samt kommunens 

ställningstagande om att verk bör placeras minst 1 km från tätort bedöms ett utbyte till 

betydligt högre verk på platsen som mycket tveksamt. Kommunen ser dock en möjlighet att 

pröva något högre verk än de befintliga. 

I närheten till verken ligger även Siviks avfallsanläggning. Lysekils kommun har i gällande 

översiktsplan (ÖP06) gjort ställningstagandet att området skall betraktas som 

utredningsområde för annan framtida verksamhet som kan bli aktuell att pröva efter avslutad 

deponi och vindkraftanvändning. Ställningstagandet kvarstår och skall därför beaktas när det 

blir aktuellt att förlänga arrendena alternativt byta ut befintliga vindkraftverk mot nya verk i 

motsvarande storlek.” 

Den sista meningen i första stycket är tillkommen under den politiska beredningen av ärendet, 

och den fanns inte med i tjänstemannaförslaget till skrivning. 

 

Forts.
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Det på fastigheten Sivik X:X aktuella vindkraftverket är placerat cirka 550 meter från närmaste 

detaljplanelagda och bebyggda bostadstomt, och därmed på detta avstånd från tätort. 

De fyra befintliga vindkraftverken i området ska monteras ner om bygglov beviljas för nya 

vindkraftverk. 

 

Det nu aktuella ärendet har under en tid diskuterats och kompletterats. Ansökan avser nu ett 

vindkraftverk med en totalhöjd på cirka 120 meter. Detta är en minskning från de 135-140 

meter som från början var angiven totalhöjd. 

Nedanstående är en jämförelse mellan de vindkraftverk som är befintliga, och det vilket 

ärendet nu avser (ett av två ärenden): 

Bygglov år Antal Tornhöjd Rotordiameter Totalhöjd 

1994 1 41,5 m 37 m 60 m 

1995 1 41,5 m 37 m 60 m 

1998/99 2 55 m 48 m 79 m______ 

2012 1 (+1) 80 m 90 m cirka 120 m 

 

Ansökans innehåll 

Sökanden har redovisat en miljökonsekvensbeskrivning samt teoretiska ljud- och skugg-

beräkningar. 

Sammanfattningarna ur sökandens utredningar är följande: 

Riksintressen 

”Etableringen av vindkraftverken bedöms inte påverka närliggande riksintressen negativt.” 

Natura 2000 

”En utbyggnad av vindkraftverk i området har ingen negativ påverkan på närliggande Natura 

2000-områden. Övergången till förnybar energi har däremot en positiv inverkan på miljön 

genom minskade utsläpp av framför allt försurande ämnen.” 

Buller 

”Enligt bullerutredningen bedöms det ur ljudsynpunkt finnas förutsättningar att etablera före-

slagna vindkraftverk i området. Föreslagna etableringsplatser kan endast marginellt ändras. 

Gällande riktvärden vid närmsta bebyggelse överskrids ej.” 

Skuggeffekter 

”Vindkraftverken kommer att ge upphov till skuggor på campingen och ett antal 

industrifastigheter, framför allt på tidiga morgnar och sena eftermiddagar under vår och höst 

samt på vintern. 

Dessa svepande skuggor kan upplevas störande och stressande. Hur kraftiga störningarna blir 

beror på väder, vindriktning, topografi med mera. Skuggorna kan uppfattas på ett avstånd av 

cirka 1,5 kilometer, men då bara som diffusa ljusförändringar. På 3 kilometers avstånd 

uppfattas ingen skuggeffekt, Boverket 2007. Stora vindkraftverk roterar långsammare än de 

mindre. En långsammare rotation ger ett lugnare intryck och ger förhållandevis färre 

svepande skuggor under den tidsperiod solen passerar aktuell plats.  

Vindkraftverken bedöms medföra rimliga konsekvenser på boendemiljön med avseende på 

skuggstörningar. Vindkraftverken kommer att vara utrustade med ljussensorer som säker-

ställer att skuggexponeringen ej överskrider gällande riktvärden för berörda fastigheter. De 

två nya vindkraftverken med lägre rotationshastighet på vingarna kommer att ge upphov till 

färre skuggor än de fyra befintliga vindkraftverken men skuggorna kommer att kunna 

observeras på längre avstånd på grund av verkens högre höjd.” 

Forts.
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Landskapsbild 

”Landskapet söder om etableringsområdet är ett öppet berghällslandskap med fri utsikt mot 

havet. Etableringsområdet är kraftigt påverkat av Siviks industriområde, avfallsanläggningen 

och de fyra befintliga vindkraftverken. Vindkraftverken kommer framförallt att ses från öppna 

ytor söder om etableringsområdet samt från havet. 

Landskapsbilden kommer att påverkas av vindkraftverken och bli bestående så länge verken 

finns på platsen. Påverkan är reversibel och försvinner den dag då kraftverken monteras ner. 

Ska Sverige och Lysekils kommun klara av sina åtaganden gällande minskade koldioxid-

utsläpp och andra klimatförbättrande åtgärder måste viss påverkan i landskapsbilden kunna 

accepteras. Vindkraftverken kan ge förbipasserande en positiv bild av Lysekils kommun som 

miljökommun.” 

Naturmiljö 

”Konsekvenser för växtlivet: Växtligheten på etableringsplatserna inklusive stickvägarna är 

mycket sparsam. Områdena är kraftigt påverkade av den stenbrytning som tidigare utförts i 

området. Kabeldragningen kommer att ske i eller i direkt anslutning till stickvägarna, vilket 

minimerar påverkan på miljön. Den östra etableringsplatsen är tydligt påverkad av 

dräneringsvatten från komposthögarna på avfallsanläggningen.” 

”Konsekvenser för djurlivet: Etableringen av två nya vindkraftverk istället för de befintliga 

fyra bedöms ge en mindre påverkan på djurlivet i området. Risken för fågelkollisioner kommer 

att minska och bedöms som liten då huvuddelen av fågelsträcken i området går längre ut över 

vattnet. Risken för att fladdermöss skadas av vindkraftverkens vingar bedöms som liten framför 

allt beroende på det utsatta vindläget på Sivik, som gör området olämpligt för fladdermöss, 

och att inga lämpliga boplatser finns i kraftverkens absoluta närhet. Fladdermöss jagar i 

allmänhet inte vid vindstyrkor över ca 4 m/s. 

”Området hyser en normal fauna och flora för ett stadsnära kustlandskap. Området hyser de 

normalt förekommande fågelarter som finns i ett stadsnära berghällslandskap med inslag av 

vindpinade träd och buskar. Förekomsten av vitfågel är markant på grund av närheten till 

deponiområdet. Inga nyckelbiotoper eller skyddsvärda växter kommer att påverkas av 

etableringen.” 

Kulturmiljö 

”Placeringen av vindkraftverken har gjorts utifrån att inga skyddsvärda miljöer ska skadas 

eller påverkas av etableringen.  

Sammantaget bedöms förslaget inte medföra några betydande konsekvenser för kulturmiljön. 

En visuell påverkan kommer dock att finnas och kraftverken kommer att synas vida omkring.” 

Friluftsliv 

”Vindkraftverken kommer inte att hindra eller ändra tillgängligheten till området. De vägar 

och stigar som finns och är anlagda av vindkraftföreningarna är tillgängliga för det rörliga 

friluftslivet men ej för trafik. Kraftverken kommer att ge upphov till visst buller och skuggor i 

närområdet, samt visuellt påverka omgivningarna. Friluftslivet påverkas generellt av 

vindkraftverk främst genom den visuella påverkan och det buller som uppstår. Upplevelsen av 

landskapet kan påverkas på relativt stora avstånd från en vindkraftpark. Området är idag 

påverkat av de fyra befintliga vindkraftverken, lakvattendammar och avfallsanläggningens 

komposthögar och deponier. Stora delar av markområdet kring deponin kommer att stängas av 

och inhägnas av Rambo AB.” 

 

Forts.
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Det bör noteras att ovanstående sammanfattningar är direkta citat ur den av sökanden 

framtagna miljökonsekvensbeskrivningen som bifogats ansökan. Vissa saker kan ifrågasättas, 

som t.ex. påståendet att ”stora delar av markområdet kring deponin kommer att stängas av och 

inhägnas av Rambo AB”. Detta är inte något som Rambo ensidigt kan göra, utan det kräver 

samråd med och tillstånd av kommunen. 

 

Yttrande föreligger från Rambo AB och Trafikverket, vilka inte har några principiella 

invändningar mot ansökan. 

I samband med att en tidigare version av ansökan ställdes ut år 2010, inkom negativa yttranden 

från ägarna till tre bostadsfastigheter i närområdet samt från en bostadsrätts-förening. 

I samband med ett offentligt möte gällande ansökan år 2011, inkom negativa yttranden från 

ägarna till ytterligare 20 bostadsfastigheter i närområdet. 

Sökanden har underrättats om yttrandena samt givits möjlighet att kommentera dessa. Ärendet 

kommer att kompletteras med sökandena kommentar så snart denna inkommer. 

 

Kommunens planenhet, miljöenhet och utvecklingsenhet har alla lämnat yttranden. Alla dessa 

innehåller resonemang kring höjden på de föreslagna vindkraftverken i förhållande till text och 

intention i kommunens vindbruksplan, det tematiska tillägget till översiktsplanen. 

Samtliga yttranden kommer fram till att den föreslagna höjden inte kan sägas vara i enlighet 

med det politiska beslutet i vindbruksplanen gällande framtida vindkraftexploatering i det 

aktuella området. 

Även andra faktorer som omgivnings- och landskapspåverkan, riksintresse för kulturmiljö, 

avstånd till befintlig bebyggelse samt områdets framtida användning tas upp i yttrandena. 

Resonemang förs också kring alternativa sätt att öka effektiviteten hos befintliga vindkraftverk 

utan att höja dessa mer än att det stämmer med vindbruksplanens ”något större”. 

 

Frågor gällande befintlig eller framtida markupplåtelse är inte föremål för prövning enligt plan- 

och bygglagen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att vindbruksplanen bör följas. Då den innehåller det i 

tekniks och stadsbyggnadsmässiga sammanhang oprecisa begreppet ”något högre”, vilket 

tillkommit på politiskt initiativ, måste tolkningen av detta också bli ett politiskt ansvar. 

I rent språkligt avseende är det svårt att beteckna 100 % högre respektive 52 % högre, vilket är 

storleksskillnaden jämfört med det två höjder på befintliga vindkraftverk i området, som ”något 

högre”. Det går t.ex. att jämföra med plan- och bygglagens tidigare ”mindre avvikelse” vilket i 

regel vid prövning låg kring 10-15 % accepterad avvikelse. Den nu gällande lagtermen ”liten 

avvikelse” ska enligt juridisk expertis inte nämnvärt skilja sig i storleksgrad från den tidigare 

termen. 

Placering av vindkraftverk inom 1 km från områden vilka redan är detaljplanelagda för 

bostadsändamål torde vara tveksamt ur bostadsmiljösynpunkt. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

________ 
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LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Byggnadsnämnden 2013-01-25 36 (59) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

Forts. § 28 

 

Yrkanden 

Leif Ahl (K), Fredrik Hansson (S) och Kristoffer Zakariasson (S) anser: 

att placeringen är olämplig med avseende på närheten till bostadsbebyggelsen, 

att placeringen strider mot vindbruksplanen, 

att området bör reserveras och förberedas för framtida bostäder, samt  

med hänvisning till den obrutna kustlinjen 

och yrkar avslag på ansökan om bygglov. 

 

Torbjörn Stensson (S), Bo Göthesson (S), Hans Nordlund (M), Lars-Åke Olsson (FP), Yngve 

Larsson (FP) och Christer Hammarqvist (C) yrkar avslag på ansökan om bygglov med 

hänvisning till vindbruksplanen och kommunens översiktsplan avseende höjden. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Leif Ahl m.fl. yrkande mot Stenssons m.fl yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stenssons m.fl. yrkande. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Med stöd av 9 kap. 31 § 3 samt 2 kap. plan- och bygglagen avslår nämnden ansökan om 

bygglov. 

Beslutet motiveras med att avvikelsen från den i vindbruksplanen prövade angivelsen av höjd 

för vindkraftverk i området inte kan anses vara acceptabel eller förenlig med vindbruksplanens 

syfte. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek+Mb 
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK PÅ 

FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X, DEL AV 

 

Diarienummer: 2009 / 0478 

Ankomstdatum: 2009-04-13 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Jäv 

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

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Slätten X:X, 

del av. 

Platsen, vilken kan beskrivas som uppe på berget öster om och ovanför båtuppställnings-planen 

i Valbodalen, är belägen utanför detaljplanelagt område. 

 

I det avseende vindbruk tematiska tillägget till översiktsplanen, vilket kommunfullmäktige 

antog den 27 juni 2012, står det gällande vindkraft i det aktuella området: 

”Området saknar detaljplan och bygglov har meddelats för uppförande av ett vindkraftverk 

1994 samt ett vindkraftverk 1995, båda med en totalhöjd på 60 meter. Bygglov har 1999 

meddelats för ytterligare två vindkraftverk med totalhöjd på 79 meter. Verken står på 

kommunägd mark som upplåts genom arrende. Bygglovsansökan har inkommit för att byta ut 

befintliga vind-kraftverken mot två större verk. Området ligger inom strandnära läge och 

landskapet utgörs av kust- och skärgårdskaraktär. Området är beläget cirka 500 meter från 

närmaste bebyggelse i Lysekils tätort. De fem kommunerna i Norra Bohuslän har i samband 

med Kustzonsprojektet, ICZM, tagit ställning till att skyddsavståndet mellan vindkraftverk och 

tätorter skall vara 1 km för att värna närmiljön. Inom 1 km ligger från verken Lysekils tätort 

samt utpekade utbyggnadsområden för bostäder enligt ÖP06. Med hänsyn till den 

landskapsbildspåverkan från havet, som högre verk på platsen ger, samt kommunens 

ställningstagande om att verk bör placeras minst 1 km från tätort bedöms ett utbyte till 

betydligt högre verk på platsen som mycket tveksamt. Kommunen ser dock en möjlighet att 

pröva något högre verk än de befintliga. 

I närheten till verken ligger även Siviks avfallsanläggning. Lysekils kommun har i gällande 

översiktsplan (ÖP06) gjort ställningstagandet att området skall betraktas som 

utredningsområde för annan framtida verksamhet som kan bli aktuell att pröva efter avslutad 

deponi och vindkraftanvändning. Ställningstagandet kvarstår och skall därför beaktas när det 

blir aktuellt att förlänga arrendena alternativt byta ut befintliga vindkraftverk mot nya verk i 

motsvarande storlek.” 

Den sista meningen i första stycket är tillkommen under den politiska beredningen av ärendet, 

och den fanns inte med i tjänstemannaförslaget till skrivning. 

 

Forts.
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Det på fastigheten Slätten 1:339 aktuella vindkraftverket är placerat cirka 600 meter från 

närmaste detaljplanelagda och bebyggda bostadstomt, och därmed på detta avstånd från tätort. 

De fyra befintliga vindkraftverken i området ska monteras ner om bygglov beviljas för nya 

vindkraftverk. 

 

Det nu aktuella ärendet har under en tid diskuterats och kompletterats. Ansökan avser nu ett 

vindkraftverk med en totalhöjd på cirka 120 meter. Detta är en minskning från de 135-140 

meter som från början var angiven totalhöjd. 

Nedanstående är en jämförelse mellan de vindkraftverk som är befintliga, och det vilket 

ärendet nu avser (ett av två ärenden): 

Bygglov år Antal Tornhöjd Rotordiameter Totalhöjd 

1994 1 41,5 m 37 m 60 m 

1995 1 41,5 m 37 m 60 m 

1998/99 2 55 m 48 m 79 m______ 

2012 1 (+1) 80 m 90 m cirka 120 m 

 

Ansökans innehåll 

Sökanden har redovisat en miljökonsekvensbeskrivning samt teoretiska ljud- och skugg-

beräkningar. 

Sammanfattningarna ur sökandens utredningar är följande: 

Riksintressen 

”Etableringen av vindkraftverken bedöms inte påverka närliggande riksintressen negativt.” 

Natura 2000 

”En utbyggnad av vindkraftverk i området har ingen negativ påverkan på närliggande Natura 

2000-områden. Övergången till förnybar energi har däremot en positiv inverkan på miljön 

genom minskade utsläpp av framför allt försurande ämnen.” 

Buller 

”Enligt bullerutredningen bedöms det ur ljudsynpunkt finnas förutsättningar att etablera före-

slagna vindkraftverk i området. Föreslagna etableringsplatser kan endast marginellt ändras. 

Gällande riktvärden vid närmsta bebyggelse överskrids ej.” 

Skuggeffekter 

”Vindkraftverken kommer att ge upphov till skuggor på campingen och ett antal 

industrifastigheter, framför allt på tidiga morgnar och sena eftermiddagar under vår och höst 

samt på vintern. 

Dessa svepande skuggor kan upplevas störande och stressande. Hur kraftiga störningarna blir 

beror på väder, vindriktning, topografi med mera. Skuggorna kan uppfattas på ett avstånd av 

cirka 1,5 kilometer, men då bara som diffusa ljusförändringar. På 3 kilometers avstånd 

uppfattas ingen skuggeffekt, Boverket 2007. Stora vindkraftverk roterar långsammare än de 

mindre. En långsammare rotation ger ett lugnare intryck och ger förhållandevis färre 

svepande skuggor under den tidsperiod solen passerar aktuell plats.  

Vindkraftverken bedöms medföra rimliga konsekvenser på boendemiljön med avseende på 

skuggstörningar. Vindkraftverken kommer att vara utrustade med ljussensorer som säker-

ställer att skuggexponeringen ej överskrider gällande riktvärden för berörda fastigheter. De 

två nya vindkraftverken med lägre rotationshastighet på vingarna kommer att ge upphov till 

färre skuggor än de fyra befintliga vindkraftverken men skuggorna kommer att kunna 

observeras på längre avstånd på grund av verkens högre höjd.” 

Forts.
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Landskapsbild 

”Landskapet söder om etableringsområdet är ett öppet berghällslandskap med fri utsikt mot 

havet. Etableringsområdet är kraftigt påverkat av Siviks industriområde, avfallsanläggningen 

och de fyra befintliga vindkraftverken. Vindkraftverken kommer framförallt att ses från öppna 

ytor söder om etableringsområdet samt från havet. 

Landskapsbilden kommer att påverkas av vindkraftverken och bli bestående så länge verken 

finns på platsen. Påverkan är reversibel och försvinner den dag då kraftverken monteras ner. 

Ska Sverige och Lysekils kommun klara av sina åtaganden gällande minskade koldioxid-

utsläpp och andra klimatförbättrande åtgärder måste viss påverkan i landskapsbilden kunna 

accepteras. Vindkraftverken kan ge förbipasserande en positiv bild av Lysekils kommun som 

miljökommun.” 

Naturmiljö 

”Konsekvenser för växtlivet: Växtligheten på etableringsplatserna inklusive stickvägarna är 

mycket sparsam. Områdena är kraftigt påverkade av den stenbrytning som tidigare utförts i 

området. Kabeldragningen kommer att ske i eller i direkt anslutning till stickvägarna, vilket 

minimerar påverkan på miljön. Den östra etableringsplatsen är tydligt påverkad av 

dräneringsvatten från komposthögarna på avfallsanläggningen.” 

”Konsekvenser för djurlivet: Etableringen av två nya vindkraftverk istället för de befintliga 

fyra bedöms ge en mindre påverkan på djurlivet i området. Risken för fågelkollisioner kommer 

att minska och bedöms som liten då huvuddelen av fågelsträcken i området går längre ut över 

vattnet. Risken för att fladdermöss skadas av vindkraftverkens vingar bedöms som liten framför 

allt beroende på det utsatta vindläget på Sivik, som gör området olämpligt för fladdermöss, 

och att inga lämpliga boplatser finns i kraftverkens absoluta närhet. Fladdermöss jagar i 

allmänhet inte vid vindstyrkor över ca 4 m/s. 

”Området hyser en normal fauna och flora för ett stadsnära kustlandskap. Området hyser de 

normalt förekommande fågelarter som finns i ett stadsnära berghällslandskap med inslag av 

vindpinade träd och buskar. Förekomsten av vitfågel är markant på grund av närheten till 

deponiområdet. Inga nyckelbiotoper eller skyddsvärda växter kommer att påverkas av 

etableringen.” 

Kulturmiljö 

”Placeringen av vindkraftverken har gjorts utifrån att inga skyddsvärda miljöer ska skadas 

eller påverkas av etableringen.  

Sammantaget bedöms förslaget inte medföra några betydande konsekvenser för kulturmiljön. 

En visuell påverkan kommer dock att finnas och kraftverken kommer att synas vida omkring.” 

Friluftsliv 

”Vindkraftverken kommer inte att hindra eller ändra tillgängligheten till området. De vägar 

och stigar som finns och är anlagda av vindkraftföreningarna är tillgängliga för det rörliga 

friluftslivet men ej för trafik. Kraftverken kommer att ge upphov till visst buller och skuggor i 

närområdet, samt visuellt påverka omgivningarna. Friluftslivet påverkas generellt av 

vindkraftverk främst genom den visuella påverkan och det buller som uppstår. Upplevelsen av 

landskapet kan påverkas på relativt stora avstånd från en vindkraftpark. Området är idag 

påverkat av de fyra befintliga vindkraftverken, lakvattendammar och avfallsanläggningens 

komposthögar och deponier. Stora delar av markområdet kring deponin kommer att stängas av 

och inhägnas av Rambo AB.” 

 

Forts.
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Forts. § 29 

 

Det bör noteras att ovanstående sammanfattningar är direkta citat ur den av sökanden 

framtagna miljökonsekvensbeskrivningen som bifogats ansökan. Vissa saker kan ifrågasättas, 

som t.ex. påståendet att ”stora delar av markområdet kring deponin kommer att stängas av och 

inhägnas av Rambo AB”. Detta är inte något som Rambo ensidigt kan göra, utan det kräver 

samråd med och tillstånd av kommunen. 

 

Yttrande föreligger från Rambo AB och Trafikverket, vilka inte har några principiella 

invändningar mot ansökan. 

I samband med att en tidigare version av ansökan ställdes ut år 2010, inkom negativa yttranden 

från ägarna till tre bostadsfastigheter i närområdet samt från en bostadsrätts-förening. 

I samband med ett offentligt möte gällande ansökan år 2011, inkom negativa yttranden från 

ägarna till ytterligare 20 bostadsfastigheter i närområdet. 

Sökanden har underrättats om yttrandena samt givits möjlighet att kommentera dessa. Ärendet 

kommer att kompletteras med sökandena kommentar så snart denna inkommer. 

 

Kommunens planenhet, miljöenhet och utvecklingsenhet har alla lämnat yttranden. Alla dessa 

innehåller resonemang kring höjden på de föreslagna vindkraftverken i förhållande till text och 

intention i kommunens vindbruksplan, det tematiska tillägget till översiktsplanen. 

Samtliga yttranden kommer fram till att den föreslagna höjden inte kan sägas vara i enlighet 

med det politiska beslutet i vindbruksplanen gällande framtida vindkraftexploatering i det 

aktuella området. 

Även andra faktorer som omgivnings- och landskapspåverkan, riksintresse för kulturmiljö, 

avstånd till befintlig bebyggelse samt områdets framtida användning tas upp i yttrandena. 

Resonemang förs också kring alternativa sätt att öka effektiviteten hos befintliga vindkraftverk 

utan att höja dessa mer än att det stämmer med vindbruksplanens ”något större”. 

 

Frågor gällande befintlig eller framtida markupplåtelse är inte föremål för prövning enligt plan- 

och bygglagen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att vindbruksplanen bör följas. Då den innehåller det i 

tekniks och stadsbyggnadsmässiga sammanhang oprecisa begreppet ”något högre”, vilket 

tillkommit på politiskt initiativ, måste tolkningen av detta också bli ett politiskt ansvar. 

I rent språkligt avseende är det svårt att beteckna 100 % högre respektive 52 % högre, vilket är 

storleksskillnaden jämfört med det två höjder på befintliga vindkraftverk i området, som ”något 

högre”. Det går t.ex. att jämföra med plan- och bygglagens tidigare ”mindre avvikelse” vilket i 

regel vid prövning låg kring 10-15 % accepterad avvikelse. Den nu gällande lagtermen ”liten 

avvikelse” ska enligt juridisk expertis inte nämnvärt skilja sig i storleksgrad från den tidigare 

termen. 

Placering av vindkraftverk inom 1 km från områden vilka redan är detaljplanelagda för 

bostadsändamål torde vara tveksamt ur bostadsmiljösynpunkt. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

________ 

 

Forts.
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Forts. § 29 

 

Yrkanden 

Leif Ahl (K), Fredrik Hansson (S) och Kristoffer Zakariasson (S) anser: 

att placeringen är olämplig med avseende på närheten till bostadsbebyggelsen, 

att placeringen strider mot vindbruksplanen, 

att området bör reserveras och förberedas för framtida bostäder, samt  

med hänvisning till den obrutna kustlinjen 

och yrkar avslag på ansökan om bygglov. 

 

Torbjörn Stensson (S), Bo Göthesson (S), Hans Nordlund (M), Lars-Åke Olsson (FP, Yngve 

Larsson (FP) och Christer Hammarqvist C) yrkar avslag på ansökan om bygglov med 

hänvisning till vindbruksplanen och kommunens översiktsplan avseende höjden. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Leif Ahl m.fl. yrkande mot Stenssons m.fl yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Stenssons m.fl. yrkande. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Med stöd av 9 kap. 31 § 3 samt 2 kap. plan- och bygglagen avslår nämnden ansökan om 

bygglov. 

Beslutet motiveras med att avvikelsen från den i vindbruksplanen prövade angivelsen av höjd 

för vindkraftverk i området inte kan anses vara acceptabel eller förenlig med vindbruksplanens 

syfte. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek+Mb 
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§ 30 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD 

(TRÄDGÅRDSVÄXTHUS) PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 1199 

Ankomstdatum: 2012-11-15 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (trädgårds-växthus) 

på fastigheten Slätten X:X. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 26 maj 1970. 

 

Fastigheterna Slätten X:X och X:X är i gällande detaljplan betecknade med BF I (det sista är en 

romersk etta). 

Planbestämmelserna för området säger bl.a.: 

”§ 5 mom. 1: 

På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och en gårds-

byggnad uppföras. Gårdsbyggnad må sammanbyggas med huvudbyggnad.” 

”§ 5 mom. 2: 

Byggnader inom med F betecknat område får icke upptaga mer än högst en fjärdedel av 

tomtarealen.” 

 

På fastigheten Slätten X:X finns sedan gammalt en huvudbyggnad. Den har byggts till efter 

bygglov daterat den 16 augusti 1989, samt efter bygglov daterat den 5 december 2003. 

Huvudbyggnaden upptar en byggnadsarea på 110 m
2
 

Det finns också en komplementbyggnad (gårdsbyggnad) med bygglov daterat den 30 december 

1999. Komplementbyggnaden upptar en byggnadsarea på 21 m
2
. 

Sammanlagd byggnadsarea på fastigheten Slätten X:X är 131 m
2
, vilket är 13,4 % av 

fastighetens areal på 979 m
2
. 

 

Den komplementbyggnad som nu söks bygglov för har en byggnadsarea på 14,8 m
2
. Den har 

en byggnadshöjd som understiger 3 meter, och den är placerad mer än 4,5 meter från 

tomtgräns. 

 

Enligt uppgift har en s.k. ”friggebod” (bygglovbefriad komplementbyggnad) flyttats från 

fastigheten Slätten X:X till fastigheten Slätten X:X. Fastigheten Slätten X:X är i övrigt 

obebyggd, och har samma ägarförhållanden som X:X. Även om de båda fastigheterna är två 

separata enheter i fastighetsjuridiskt avseende, finns det skäl att användningsmässigt betrakta 

dem som en tomt. 

 

Forts. 
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Forts. § 30 

 

Det finns två sätt att betrakta fastigheterna Slätten X:X och X:X med avseende på det aktuella 

ärendet, och med beaktande av detaljplanebestämmelser samt lagtext. 

Det första är att betrakta fastigheterna Slätten X:X och X:X som två olika enheter. 

I det fallet skulle den komplementbyggnad som nu söks bygglov för på fastigheten Slätten X:X 

vara att betrakta som en bygglovbefriad åtgärd enligt PBL 9 kap 4 § 3, och den kan uppföras 

utan bygglov. Dock innebär detta samtidigt att den byggnad som flyttats till fastigheten 

Slätten X:X är olaglig, då den inte har en huvudbyggnad att förhålla sig till. Byggnaden på 

Slätten X:X måste därmed undanröjas. 

Det andra är att betrakta fastigheterna Slätten X:X och X:X som en tomt. 

I det fallet skulle den byggnad som flyttats till fastigheten Slätten X:X vara (en del av) de 

15 m
2
 som utan bygglov får uppföras i närheten av huvudbyggnaden. Då det redan beviljats 

bygglov för en komplementbyggnad på Slätten X:X, kan inget ytterligare bygglov beviljas. 

 

Bygglov kan inte beviljas för enbart en liten komplementbyggnad på fastigheten Slätten X:X. 

En komplementbyggnad ska just vara ett komplement till en huvudbyggnad, och finns ingen 

huvudbyggnad finns heller inget att vara ett komplement till. 

 

Berörda grannar Slätten X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnat medgivande till åtgärden. 

 

Sökanden har underrättats om ärendets förhållande till lagar och planbestämmelser, och har 

begärt att få ärendet prövat i befintligt skick. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att fastigheterna Slätten X:X och X:X ur användnings-

synpunkt måste betraktas som en tomt. 

Det finns på denna tomt en huvudbyggnad, en bygglovpliktig komplementbyggnad, samt en 

bygglovbefriad komplementbyggnad. Den i ansökan aktuella byggnaden skulle om den 

beviljades bygglov överskrida antalet bygglovpliktiga komplementbyggnader med 100 %. 

En så stor avvikelse kan inte betraktas som en liten avvikelse, och två komplementbyggnader 

kan heller inte sägas vara i enlighet med detaljplanens syfte då denna tydligt anger ”en 

gårdsbyggnad”. 

Fastighetsägaren har ett tillgängligt alternativ, vilket är att undanröja den äldre befintliga 

bygglovbefriade komplementbyggnaden och ersätta den med byggnaden i ansökan, vilket inte 

kräver bygglov. 

Ansökan bör därför avslås. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30 §. 

 

att beslutet motiveras med att avvikelsen från planbestämmelserna inte kan anses vara en liten 

avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 

________ 

 

 

Forts. 
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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. 

 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen avslår nämnden ansökan om bygglov. 

Beslutet motiveras med att avvikelsen från planbestämmelserna inte kan anses vara en liten 

avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek+Mb 
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§ 31 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN CAFÉ TILL 

BOSTAD PÅ FASTIGHETEN STOCKEVIK X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0851 

Ankomstdatum: 2012-08-24 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning från café till bostad på fastigheten 

Stockevik X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

 

Fastigheten är belägen inom hamnområdet i Stockevik. Den på karta utlagda strandskydds-

gränsen skär över ett hörn på fastigheten, men förfrågan till länsstyrelsen gav svaret att denna 

linje är i sammanhanget grov och något schematisk, och att den inte ska tolkas som att 

strandskydd råder på någon del av fastigheten. 

 

Den aktuella byggnaden uppfördes som förrådsbyggnad efter byggnadsnämndens beslut om 

positivt förhandsbesked den 10 augusti 2000 § 143, samt nämndens beslut om bygglov den 

15 mars 2001 § 46. Den ersatte då en äldre garage-/förrådsbyggnad på platsen. 

Bygglovsbeslutet överklagades av grannar till länsstyrelse och länsrätt, vilka båda avslog 

överklagandena, och begäran om prövningstillstånd bifölls inte av kammarrätten. 

 

Byggnaden övergick till att bli en cafébyggnad efter byggnadsnämndens beslut att bevilja 

bygglov för ändrad användning den 15 april 2004 § 97. 

Bygglovsbeslutet överklagades av grannar till länsstyrelse och länsrätt, vilka båda avslog 

överklagandena, och begäran om prövningstillstånd bifölls inte av kammarrätten. 

 

Fastigheten Stockevik X:X har en total areal av 160 m
2
. Byggnaden på fastigheten har en 

byggnadsarea på 66 m
2
, och fri sammanhängande yta inom tomtmark kan uppskattas till 

ungefär lika mycket. 

Byggnaden innehåller de grundläggande tekniska installationer som krävs för bostads-ändamål. 

 

Fastighetsägaren har nu upphört med caféverksamheten, och försöker hitta en alternativ 

användning för byggnaden. 

 

Berörda grannar Stockevik X:X (NN), X:X (NN), X:X, X:X/X:X, X:X, samt Skaftö-Berg X:X 

(NN). 

 

Forts. 
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Yttranden har inkommit från Stockevik X:X, Stockevik X:X, Stockevik X:X, Stockevik 

X:X/X:X, Skaftö-Berg X:X, samt NN. 

Samtliga yttranden är odelat negativa till att byggnadens användning ändras till 

bostadsändamål. Yttrandena är av sådan omfattning att de inte kan sammanfattas här, utan de 

biläggs ärendet. 

 

Sökanden har underrättats om yttrandena, och har lämnat kommentar till dessa. I kommentaren 

framhålls att byggnaden inte uppförts som sjöbod, att inga tillbyggnader är avsedda att ske, 

samt att denna enklare boendeform torde fylla ett behov på Skaftö. 

 

Fastigheten är inte bildad för bostadsändamål. Det kan därför i detta ärende vara av intresse att 

överväga grundkriteriet för fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 1 § 

första stycket: 

”Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn 

till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid 

ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar 

utanför sitt område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få 

godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Fastighetsbildning får inte äga rum, om den 

fastighet, som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig 

användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, 

om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något 

annat sätt än genom fastighetsbildning.” 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att fastigheten genom sin ringa storlek och 

sin belägenhet, samt befintlig byggnads placering i eller nära tomtgränser, inte kan anses vara 

varaktigt lämpad som bostadsfastighet. 

Ur ett långsiktigt perspektiv är det olämpligt att skapa ett boende på en plats där det allmänna 

ändamålet i hamnen och vid badplatsen måste ha företräde, samt även med beaktande av risken 

för framtida intrång på intilliggande strandskyddat område. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för ändrad användning av cafébyggnad till 

bostadsändamål, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §, 2 kap. 5-6 §§, samt 8 kap. 9 §. 

 

att beslutet motiveras med att fastigheten genom sin ringa storlek och sin belägenhet, samt den 

omgivningspåverkan som blir följden av en bostadsanvändning, måste anses olämplig för det 

föreslagna ändamålet. 

________ 

 

 

Forts. 
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Yrkande 

Inge Löfgren (MP), Hans Nordlund (M), Leif Ahl (K), Bo Göthesson (S) och Torbjörn 

Stensson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut till förmån för eget yrkande att 

nämnden ska bevilja bygglov. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen PBL. 

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. 

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

 

KRAV 

Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för slutbesked: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med beviljat bygglov. 

 

UPPLYSNINGAR 

Beslutet giltighetstid 

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

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

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

gälla. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Berörda grannar Stockevik X:X (NN), X:X (NN), X:X, X:X/X:X, X:X, samt Skaftö-Berg X:X 

(NN) 

Överklagningshänvisning, Rek+mb 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes tidningar 
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§ 32 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ, 

SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN MELLBY X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0740 

Ankomstdatum: 2012-07-09 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Mellby X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas inte till någon del av strandskydd, och ligger inte inom 

riksintresseområden enligt miljöbalken. 

 

Befintlig fastighet är på nära 9 ha. Storleken på den tomt som ska avstyckas är ännu inte 

fastslagen. 

 

Området är i kommunens översiktsplan ÖP 06 betecknad med R17: 

”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.



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Byggnadsnämnden 2013-01-25 49 (59) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 
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Området är i översiktsplanen också betecknat som ”Område enligt kommunens kultur-

minnesvårdsprogram”: 

”Brodalen – ett gammalt centrum 

Dalgången från Brodalen mot Brofjorden och utlöparna mot Åbyfjorden utgör en tidig 

centralbygd av betydelse. Brofjorden har långt in i historisk tid varit segelbar ända upp till Bro. 

Det strategiska läget var viktigt för utvecklingen som centralbygd. Området innehåller en 

mängd olika lämningar från olika tider och verksamheter. Det finns ett rikt och varierat 

fornlämningsbestånd från sten-, brons- och järnålder. På Brobergskullen ligger resterna av en 

kastal från 1100-talet. Bro kyrka har medeltida ursprung. 

Tre storgårdar dominerar bebyggelsehistorien, Broberg, Vese och Röe. Röe var en befäst gård 

på 1400-talet. Delar av området är av riksintresse för kulturminnesvården. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Området är rikt på fornlämningar som 

är skyddade enligt kulturminneslagen. Risken är stor för att träffa på fornlämningar vid 

grävning i marken. Enstaka bostadshus får prövas mot miljöbalken och de allmänna 

hänsynsreglerna i plan- och bygglagen. Stor hänsyn skall tas till natur- och kulturmiljön vid 

val av tomtplats, läge och byggnadsutformning. 

Informationsmaterial skall tas fram av kommunen. För bebyggelsen inom Bro kyrkby skall 

övervägas att upprätta områdesbestämmelser.” 

 

Fastigheten Mellby X:X och angränsande fastigheter innehåller flera fasta fornlämningar i 

form av ristningar, gravar och boplatser. 

Ett första förslag till placering av en ny byggnad i övergången mellan åker och skog nedanför 

hällristningarna skickades till Bohusläns museum samt Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Museet ansåg att placeringen kunde accepteras om byggnaden låg utanför fornlämnings-

området, men att det var länsstyrelsen som bestämde avgränsningen av vad som betraktas som 

fornlämningsområde. Länsstyrelsen menade att den föreslagna placeringen var olämplig då den 

låg för nära fornlämningarna, och då en tombildning skulle innefatta fornlämningar. 

 

Sökanden ändrade då, efter samråd med länsstyrelsen, placeringen av byggnaden. Den kommer 

nu att ligga nära en markerad gravplats, men enligt länsstyrelsen är denna ”i princip borta” och 

det återstår endast en grop. Länsstyrelsen meddelar att objektet inte har kvar sitt skydd enligt 

kulturmiljölagen, men önskar att byggnaden ska läggas på några meters avstånd från gropen. 

 

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det finns förutsättningar för att inrätta 

avloppsanläggning inom eller i anslutning till planerad tomt. Hänsyn måste tas till närliggande 

befintliga eller planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). Om avloppsvatten måste avledas krävs 

det möjlighet att leda det till lämpligt dike eller motsvarande. En ny avloppsanläggning ska 

minst klara kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd 

om små avlopp (avrinning mot Broälven). Sökanden får i samråd med miljöenheten utreda 

vilka tekniska lösningar som är möjliga. Man bör även överväga möjligheterna att samtidigt 

åtgärda avloppet från befintligt bostadshus på fastigheten. 

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

innan bygglovansökan prövas. 

 

Forts.
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Berörda grannar Mellby X:X, X:X, X:X samt Vrångebäck X:X har givits tillfälle att yttra sig 

över ansökan. Medgivande till åtgärden har inkommit från Mellby X:X (ägaren till den 

fastighet på vilken åtgärden är planerad), och därutöver har inga synpunkter inkommit. 

 

Ärendet har diskuterats på ett av samhällsbyggnadsförvaltningens s.k. planverkstadsmöten. Det 

som då framkom var vikten av att placeringen av tomt och byggnad följer kulturmiljövårdande 

myndigheters riktlinjer, samt att byggnaders utformning anpassas till den regionala 

byggnadstraditionen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att placeringen av byggnaden fått godkänt av 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ett eventuellt positivt beslut i frågan om förhandsbesked för 

bygglov bör också innehålla villkor om utformning som innebär anpassning till regional 

byggnadstradition. 

 

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

omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa fornlämningsområdet. 

 

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 bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

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

förklarar nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas. 

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

att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa fornlämningsområdet. 

 

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

dagen beslutet har vunnit laga kraft. 

 

3 Byggndsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats. 
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Villkor 

Nämnden ställer som villkor för att bevilja bygglov i enlighet med förhandsbeskedet  

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

kulturmiljö. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Berörda grannar Mellby X:X, X:X, X:X samt Vrångebäck X:X 

 

Beslutet kungörs: 

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

SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN INGERÖD X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0905 

Ankomstdatum: 2012-09-10 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på, samt avstyckning 

av tomt från, fastigheten Ingeröd X:X. 

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. I närheten finns ett planlagt 

fritidshusområde omfattande 11 fastigheter samt flera bebyggda fastigheter utanför denna 

detaljplan. Om den aktuella fastighetsbildningen kommer till utförande kan den komma att 

betraktas som ingående i sammahållen bebyggelse. 

Platsen är belägen utanför strandskyddat område. 

Platsen är belägen inom område som betecknats som riksintresse för naturvärden och friluftsliv 

enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Detta måste dock bedömas i förhållande till närheten till befintlig 

bebyggelse. 

 

Planerad avstyckning är på cirka 1 400 m
2
. 

 

Enligt miljöbalken 4 kap. 4 § får inom kustområdena och skärgårdarna söder om Brofjorden 

fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 

Den aktuella fastigheten ligger dock på Härnäset som är beläget norr om Brofjorden, och 

omfattas därmed inte av miljöbalkens begränsningar mot fritidsbebyggelse. 

 

Området är i kommunens översiktsplan ÖP 06 betecknad 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.” 
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Forts. § 33   

 

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

inom tomt. Planerad tomt ligger ovanför ett område med några fritidshus och detta måste 

beaktas vad gäller dricksvattenskydd samt avledning av dagvatten. Vid besök på plats kunde 

miljöenheten konstatera att avrinningen går mot söder och utför bergskanten och kan påverka 

nedanför liggande fastigheter. Avledning av eventuellt avloppsvatten samt dag- och 

dräneringsvatten måste utredas så att aktuell avstyckning inte riskerar få negativa effekter för 

befintliga fastigheter. Dricksvattenförsörjningen på befintliga fastigheter måste beaktas vid 

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

tas till eventuell ny vattenbrunn för det nya bostadshusets vattenförsörjning. 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 och hälsoskydd. Här måste avledningen av avloppsvatten utredas 

enligt ovan. 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 Ingeröd X:X, X:X, X:X, X:X X:X och X:Xhar givits tillfälle att yttra sig över 

ansökan. 

Medgivande till åtgärdena har inkommit från Ingeröd X:X. 

Yttrande inkom från Ingeröd X:X gällande placering av tillfartsväg till den nya fastigheten. 

Inga övriga yttranden har inkommit. 

 

Sökanden har efter att ha underrättats om synpunkterna gällande vägdragning reviderat 

placeringen av tillfartsvägen. Ingeröd X:X har fått se denna nya vägdragning och meddelat att 

man anser att vägsträckningen är rimlig, men att man vill vara med och samråda om den exakta 

anslutningen och positionen av vägen. 

 

Ärendet har diskuterats på ett av samhällsbyggnadsförvaltningens s.k. planverkstadsmöten. 

Inga särskilda synpunkter framkom vid detta tillfälle. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den föreslagna byggnationen och fastighets-

bildningen kan genomföras utan men för enskilda eller allmänna intressen. Frågan om vägens 

exakta placering är ett ärende fastighetsägarna emellan, och kan tas upp i samband med 

fastighetsbildningen. 

Då anvisningarna om t.ex. bebyggelse för helårsändamål i en översiktsplan inte är juridiskt 

bindande, och då den tänkta fastighetsbildningen ska placeras i ett område med befintliga 

fritidshus, kan inte den föreslagna användningen som fritidshus anses vara påtagligt olämpligt, 

utan bör kunna tillåtas. 
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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. 

 

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

omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintressena. 

________ 

 

Yrkanden 

Inge Löfgren (MP) anser att tomtplatsen är högt belägen i ett orört område samt att åtgärden 

strider mot riksintressena för området, och yrkar att ansökan ska avslås. 

 

Hans Nordlund (M) och Leif Ahl (K) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Löfgrens yrkande mot Nordlund och Ahls yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Nordlund och Ahls yrkande. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

1 Som förhandsbesked enligt 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. 

 

3 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. 

________ 

 

Reservation 

Inge Löfgren (MP) lämnar blank reservation. 
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Beslutet delges: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

Ingeröd X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Berörda grannar Ingeröd X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs: 

Post- och Inrikes tidningar 
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV TRE ALTERNATIVT 

TVÅ ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER FRÅN, 

FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 1024 

Ankomstdatum: 2012-10-02 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre alternativt två enbostadshus 

på, samt avstyckning av tomter från, fastigheten Häggvall X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Området kan eventuellt betraktas som sammanhållen bebyggelse, och bör åtminstone göra så 

om några av de fastigheter ansökan innehåller kommer till stånd. 

Fastigheten omfattas inte till någon del av strandskydd, och ligger inte inom 

riksintresseområden enligt miljöbalken. 

 

De föreslagna tomterna är på cirka 2 500 m
2
 vardera. 

 

Området är i kommunens översiktsplan ÖP 06 betecknad 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.” 

 

Över en del av det aktuella området går Lysekils kommuns råvattenledning samt vattenledning 

för kommunens norra delar. Med anledning av detta har remiss skickat till LEVA i Lysekil AB. 

LEVA har i yttrande framhållit att VA-huvudmannens rätt till dessa ledningar säkerställts 

genom vattendom, och att blivande fastighetsägare i området bör informeras om detta. Vidare 

sägs att de föreslagna avstånden mellan hus och ledning förefaller tillfredsställande, men att 

LEVA ska kontaktas före byggstart så att ledningarna kan utmärkas. Markarbeten i närheten av 

ledningarna skal före start samrådas med VA-huvudmannen. 

 

I anslutning till den föreslagna nordligaset tomten ligger en fornlämning i form av ristningar. 

Detta har föranlett en remiss till Bohusläns museum. Museet har i yttrande meddelat att den 

nordligaste av de tre föreslagna tomterna ligger inom den kända hällristningens 

fornlämningsområde, samt att det kan finnas ytterligare ristningar i närområdet. 

Bohusläns museum anser därför, med hänvisning till kulturmiljölagen, att den nordligaste 

tomten bör utgå. Vidare påpekar man att intrång i fornlämningsområde kräver tillstånd av 

länsstyrelsen. 
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Då de föreslagna nya tomterna ligger nära järnvägen mellan Lysekil och Munkedal, med 

byggnader cirka 40-50 meter från spårmitt, har remiss skickats till Trafikverket. 

Trafikverket har lämnat följande yttrande: 

”Även om det inte bedrivs någon tågtrafik på Lysekilsbanan idag, är banan föremål för aktivt 

underhåll för framtida trafik. Enligt Trafikverketes gällande prognos beräknas trafiken år 

2020 uppgå till 6 tåg per dygn. 

För närvarande studeras, som ett av flera alternativ, möjligheten att transportera järnmalm 

via Lysekilsbanan för omlastning och utskeppning vid Brofjorden. Skulle detta bli aktuellt kan 

trafiken mycket preliminärt uppskattas till storleksordningen 10-20 malmtåg per dygn. 

Trafikverket rekommenderar att framtida bullerförhållanden klarläggs och att eventuellt behov 

av anpassning och/eller skyddsåtgärder säkerställs i bygglovet. Gällande riktvärden för buller 

bör beaktas med hänsyn till möjlig framtida tågtrafik enligt ovan. 

I övrigt har Trafikverket inget att erinra mot att sökt förhandsbesked ges.” 

 

Miljöenheten har i yttrande konstaterat att det finns förutsättningarna för att lösa avloppsfrågan 

inom respektive tomt men det bör samordnas med en gemensam anläggning i anslutning till de 

aktuella tomterna. För en avloppsanläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas 

möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över 

annans fastighet). Hänsyn måste tas till befintliga och planerad dricksvattenbrunnar i 

närområdet. För WC med annan lösning än sluten tank får sökanden/exploatör i samråd med 

miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. En ny avloppsanläggning ska minst klara 

kravet på normal skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små 

avlopp. Dessa krav kan komma att skärpas innebärande att en avloppsanläggning ska klara 

kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd (högre krav vad gäller reduktion av kväve och 

fosfor).  

Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljönämnden innan 

bygglovansökan prövas. 

 

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

över ansökan. 

Häggvall X:X har lämnat medgivande. 

Häggvall X:X påpekar att den egna avloppsledningen inte får påverkas, men har inga övriga 

invändningar. 

Häggvall X:X har inget emot byggnationen, men vill bli kontaktad angående placering av 

tillfartsvägar. 

I övrigt har inga yttranden inkommit. 

 

Ärendet har diskuterats på ett av samhällsbyggnadsförvaltningens s.k. planverkstadsmöten. Där 

togs bl.a. fornlämningen och risken för tågbuller upp, men inga andra hinder förefaller finnas 

för att två nya bostadsenheter ska kunna tillskapas på platsen. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 34 

 

Sökanden har underrättats om samtliga inkomna yttranden. 

Han meddelar att han vad gäller fornlämningar i första hand vill ha prövat alternativet med tre 

tomter, och i andra hand ha prövat ett alternativ med två tomter där den nordligaste tomten i 

inlämnade handlingar utgår. 

Vad gäller bullerutredning anser han att då inga tåg går på Lysekilsbanan idag, så är det 

därmed svårt att göra relevant utredning om buller. Han har därefter blivit upplyst om att en 

bullerutredning kan göras med teoretiska modeller, men också att om byggnadsnämnden anser 

att en bullerutredning ska göras kommer man att återremittera ärendet till sökanden. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att samtliga inkomna synpunkter är relevanta. Frågor 

som rör grannar (avlopp och väg) kan inte lösas i förhandsbeskedskedet, men vad gäller 

fornlämningsområdet och möjligt tågbuller bör det ingå i beslutsunderlaget. 

Exakt placering av byggnader, samt frågor gällande markarbeten i förhållande till vatten-

ledningar, handläggs i ett kommande bygglovskede. 

Bohusläns museums yttrande är i högsta grad relevant, och den nordliga tomten bör därmed 

utgå. Tomgränserna i nordvästra delen av området kan eventuellt justeras efter samråd med 

länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Vad gäller trafikbuller från Lysekilsbanan är läget oklart. Det torde dock vara i framtida 

fastighetsköpares intresse att det finns ett underlag som visar hur man bör bygga, eller vilka 

skyddsåtgärder som bör vidtas, för att minimera risken för bullerstörningar. Därför bör en 

bullerutredning göras som tar hänsyn till båda de alternativa trafikmängder som Trafikverket 

nämner. 

Sammanfattningsvis bör ärendet begränsas till att gälla två tomter, och återremitteras för 

utförande av bullerutredning. 

 

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 ärendet återlämnas till sökanden för att 

beslutsunderlaget ska kompletteras med en bullerutredning som utgår från båda de 

tågmängdsalternativ som Trafikverket tar upp i sitt remissvar, samt att ansökan ska ändras till 

att gälla två tomter med erforderligt avstånd till fornlämningsområdet. 

________ 

 

Yrkanden 

Inge Löfgren (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut till förmån för eget 

yrkande, att nämnden ska meddela positivt förhandsbesked. 

 

Torbjörn Stensson (S) och Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

och yrkar att ansökan återremitteras. 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 34 

 

 

Proposition 

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

Han finner att nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras. 

 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för kontakt med sökanden i syfte att minska 

antalet tomter till två och hålla erforderligt avstånd till fornlämningsområdet, samt för 

framtagande av en bullerutredning enligt Trafikverkets två tågtrafikalternativ. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

 


