
   
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
BYGGNADSNÄMNDEN 

1 (40  1 (40) 
 

 

  ANSLAGSBEVIS: 

 

Nämnd:  Byggnadsnämnden  Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2013-02-28 Justeringsdatum:               2013-03-05 

Anslagsdatum:            2013-03-05 Anslagets nedtagande: 2013-03-27 

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

Sammanträdestid: 2013-02-28 kl. 09.15 – 12.00 

 

Lokal: Borgmästaren 

 

Beslutande 

Ledamöter: 

 

Ersättare: 

Yngve Larsson (FP), ordförande  

Torbjörn Stensson (S), vice ordförande  

Lars-Åke Olsson (FP),  

Hans Nordlund (M) 

Richard Åkerman (M) 

Christer Hammarqvist (C) 

Anneli Strand (S) 

Inge Löfgren (MP)  

 

Tjänstemän: 
Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 

Mats Carlsson, stadsarkitekt 

Josefin Kaldo, plan- bygg och mätenhetschef 

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

Morgan Ask, mätningsingenjör, t.o.m. § 37 

Kristoffer Zakariasson (S) för Bo Göthesson (S) 

Fredrik Hansson (S) för Jerry Jacobsson (S)  

Olle Fjordgren (M) för Leif Ahl (K) 

 

 

 

 

 

 

Paragrafer: 

 

35 – 54  

Sekreterare: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Gunvor Crogård 

Ordförande: 

 

 

 

……………………………………………….. 
Yngve Larsson 

 

Justerare: 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
Anneli Strand 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Byggnadsnämnden 2013-02-28 2 (40) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 35 

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

 

Extraärenden 

 

2.5 Miljö- och byggnadsnämndens bokslut för år 2012 
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§ 36 

 

SAMMANSTÄLLNING JANUARI BYGGLOVÄRENDEN OCH REDOVISNING AV 

DELEGERADE BESLUT BYGGLOVENHETEN 

 

 

Bygglovenheten 

Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut samt sammanställning av 

”öppna” ärenden och överklagade beslut. 

 

Beviljade delegationsbeslut: januari 

 

 - 13 beviljade bygglov 

 - 5 utfärdade startbesked 

 - 3 utfärdade slutbevis 

 

Beredning 
Sammanställning 

Delegationslistor 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporterna antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 37 

 

GIS-INFORMATION 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har infört ett nytt GIS-system (Geographical Information System). Det nya 

systemet är mer användarvänligt och kan vara ett lämpligt verktyg för nämndens ledamöter. 

Kommunens GIS-samordnare informerar och visar det nya systemet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 38 

 

RAPPORT ANGÅENDE BUDGET FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 2013 

 

Diarienummer: BYN 2013/06-041 

 

Ärendebeskrivning 

Vid förra nämndsammanträdet uppdrog nämnden åt förvaltningen att omarbeta fördelningen av 

det tilldelade kommunbidraget i budgeten för 2013. Enhetschefen rapporterar om hur 

budgetarbetet fortgår. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 39 

 

RAPPORT ANGÅENDE MÅLARBETE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

2012 

 

Diarienummer: BYN 2012/03-200 

 

Ärendebeskrivning 

En uppföljning av målen för miljö- och byggnadsnämnden 2012 har genomförts. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden genomförde ett målarbete under början av 2012. Arbetet 

resulterade i 5 mål för verksamheten: "God service och rådgivning med positivt bemötande", 

"Vårda Lysekils kommuns kulturhistoriska miljöer", "Värna strandskyddet", "Ta miljöansvar", 

"Utveckla samarbetet mellan nämnd och tjänstemän".  

 

Förvaltningen tog därefter fram förslag på särskilda insatser och mätbara mål utifrån nämndens 

mål. Dessa förslag redovisades och godkändes av nämnden och arbetades därefter in i 

kommunens mål- och verksamhetsrapportsystem Stratsys som är uppbyggt kring 6 strategiska 

utvecklingsområden framtagna och beslutade av kommunfullmäktige. 

 

De strategiska utvecklingsområden som miljö- och byggnadsnämnden främst arbetat med 

under 2012 är: 

 

Nytänkande och strategisk omvärldsorientering: Kommunen ska uppmuntra till en god 

arkitektur bl.a. genom att instifta ett byggnadspris. Förberedelser för detta genomfördes under 

2012. Miljöenheten har även tagit ett samlat grepp om det lokala miljömålsarbetet. 

 

Kommunal service: Personalen på bygglov- och mätenheten har genomgått "FAS-arbetsliv" 

där bl.a. gott bemötande behandlats. Arbete med att utveckla hemsidan och införa nya E-

tjänster för bygglovhantering pågår. Miljöenheten arbetar bl.a. med att ta fram en gemensam 

hemsida för de sammangående kommunerna. 

 

Miljö: Mätenheten har minskat sin körsträcka och bytt ut miljöovänlig utrustning. 

Bygglovenheten hade som mål att genomföra olika insatser för att verka för ett energianpassat 

byggande samt värna den kulturhistoriskt intressanta miljön i kommunen. P.g.a. 

omorganisationen av tjänster så har dessa mål fått skjutas framåt i tiden. Miljöenheten har 

arbetat med ett saneringsprojekt för enskilda avlopp och ca 80-talet fastigheter ingår under 

2012. Miljöenheten verkar också för att kommunens projekt med beviljat bidrag för 

båtbottentvätt från Länsstyrelsen ska genomföras. Ansvaret ligger hos kommunens hamnbolag. 

 

 

Forts.
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Forts. § 39 

 

Organisations- och kompetensutveckling: Ett mål som sattes var ett utvecklat samarbete mellan 

nämnd och tjänstemän. I en nyligen genomförd enkät till nämndens samtliga 22 ledamöter (7 

svar) svarade 6 av 7 att de har större förståelse för förvaltningens arbete idag jämfört med 

2011. Politikerna är också intresserade av att öka samarbetet mellan nämnd och tjänstemän 

genom olika insatser under 2013. Utvecklingen av GIS-tjänster pågår i och med införandet av 

nytt GIS-system. Arbetsmetoder och rutiner har utvecklats på bygglovenheten efter Lean-

modellen och arbetsrutiner på mätenheten har kvalitetssäkrats. Hela miljöenheten genomförde 

våren 2012 en 5-dagars kurs som vidareutveckling av ”Lärande kommun” med kursen ” 

Systemisk Styrkebaserad Teori och Praktik ” (via Frivolten) samt utbildning i projektet 

”Tillsynsutveckling Väst”. 

 

Bilagor: Sammanställning av nämndens mål för 2012 

 Måluppföljning 2012 – utdrag ur Stratsys 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Diariet 

Förvaltningen
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§ 40 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BOKSLUT FÖR ÅR 2012 

 

Diarienummer: BYN 13-11-042 

 

Föreligger miljö-och byggnadsnämndens bokslut för 2012. 

Det ekonomiska utfallet visar ett överskott på 0,5 mkr. 

 

Beredning 

Årsrapport för 2012 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden godkänner föreliggande redovisning för 2012 och överlämnar den till 

ekonomienheten. 

_______ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

Diariet 
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§ 41 

 

REMISSYTTRANDE –  

BOENDESTRATEGI DEL 2 – FÖRSLAG PÅ MÅL, STRATEGIER OCH ÅTGÄRDER 

FÖR DEN FYSISKA PLANERINGEN I LYSEKILS KOMMUN 

 

Diarienummer: BYN 2013/07-218 

 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsen utarbetat ett förslag till 

mål, strategier och åtgärder för den fysiska planeringen i Lysekils kommun. Förslagen finns 

sammanfattade i dokumentet ”Boendestrategi del 2”, upprättat den 20 december 2012. 

 

Bygglovenheten har formulerat ett allmänt hållet svar på remissen. 

 

Boendestrategidokumentet finns på Lysekils kommuns hemsida: 

Lysekils kommun > Bo och bygga > Översiktsplan > Boendestrategi 

Direktlänk: 

http://www.lysekil.se/invanare/boochbygga/oversiktsplan/boendestrategi.4.295a71b1132d4b27

70e80002106.html 

 

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 

19 februari 2013 

________ 

 

Yrkande 

Hans Nordlund (M) och Anneli Strand (S) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens 

tjänsteskrivelse som sin egen. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltninens tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2013 som sin egen och 

överlämnar den som nämnden yttrande till kommunstyrelsens planenhet. 

________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens planenhet. 

Diariet 
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§ 42 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT ATT VISS TYP AV VÄDERSKYDD FÖR 

UTOMHUSRULLSTOLAR INTE KRÄVER BYGGLOV ELLER ANMÄLAN, 

FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 

 

Diarienummer: 12/1079 

Fastighetsadress: XX 

Klagande: NN, Kyrkvik X:X 

Motpart: NN 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 november 2012 § 229, ett principbeslut att väder 

skydd för utomhusrullstolar av märket Booman BB30 inte omfattas av bygglov- eller 

anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen eller plan- och byggförordningen. 

Beslutet överklagades till länsstyrelen av ägaren till fastigheten Kyrkvik X:X. Länsstyrelsen 

avslår överklagandet i beslut den 17 januari 2013. 

Länsstyrelsens beslut har av ägaren till fastigheten Kyrkvik X:X överklagats till mark- och 

miljödomstolen. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 43 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM POSITIVT 

FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN 

SKAFTÖ X:X 

 

Diarienummer: 10/1485 

Fastighetsadress: ---- 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 genom ombud:  Advokat NN 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2012 § 40 om positivt förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö X:X. 

Berörd granne Skaftö X:X överklagade beslutet till länsstyrelsen som i beslut den 24 januari 

2013 avslår överklagandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 44 

 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

UPPHÄVER LÄNSSTYRELSENS BESLUT AVSEENDE BESLUT PÅ FASTIGHETEN 

SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 10/1535 

Fastighetsadress: XX 

Sökande NN 

Motpart/Klagande Byggnadsnämnden 

 

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

av enbostadshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 

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

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

handläggning. 

Miljö- och byggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljö-domstolen 

som i dom den 17 januari 2013 upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar målet till 

länsstyrelsen för ny prövning. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 45 
 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  

ÖVERKLAGAT BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD 

AV TRE ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0980 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Klagande: XX 

 

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 som med föreläggande 

begär yttrande från byggnadsnämnden. 

 

Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 

18 februari 2013 

________ 

 

Yrkanden 

Inge Löfgren (MP) yrkar avslag på förvaltningens tjänsteskrivelse och yrkar att nämnden ska 

som yttrande till mark- och miljödomstolen hemställa att överklagandet ska bifallas. 

 

Torbjörn Stensson (S), Hans Nordlund (M) och Anneli Strand (S) yrkar att nämnden ska anta 

förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och hemställa att mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Löfgrens yrkande mot Stensson m.fl. yrkande. 

 

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

enlighet med Stenssons m.fl. yrkande. 

 

Omröstning begärs.  

Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Torbjörn Stenssons (S) m.fl. yrkande 

Nej-röst för bifall till Inge Löfgrens (MP) yrkande 

 

 

Forts. 
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Forts. § 45 

 

 

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP) x  

Torbjörn Stensson (S) x  

Lars-Åke Olsson (FP) x  

Hans Nordlund (M) x  

Richard Åkerman (M) x  

Olle Fjordgren (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Kristoffer Zakariasson (S) x  

Anneli Strand (S) x  

Fredrik Hansson (S) x  

Inge Löfgren (MP)  x 

Summa  10 1 

 

Omröstningsresultat 

Med 10 ja-röster för Stenssons m.fl. yrkande mot 1 nej-röster för Löfgrens yrkande beslutar 

byggnadsnämnden i enlighet med Stensson, Nordlund och Strands yrkande. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2013 som sin egen och 

hemställer att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, och att domstolen fastställer 

nämndens tidigare beslut. 

 

Reservation 

Mot beslut lämnar Inge Löfgren (MP) blank reservation. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen 

Akten 
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§ 46 
 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOM –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV FÖR 

TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 11/0094 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Klagande: NN, Lönndal X:X 

 

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

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

X:X. 

Beslutet överklagades av grannen Lönndal X:X till länsstyrelsen, som i beslut den 12 januari 

2012 avslår överklagandet. 

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

avslår överklagandet. 

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

meddelat prövningstillstånd. 

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet den 28 januari 2013. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljööverdomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 47 
 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

UPPHÄVER LÄNSSTYRELSENS UPPHÄVANDE AV BYGGLOV PÅ DEL AV 

FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X, OCH ÅTERFÖRVISAR ÄRENDET TILL 

LÄNSSTYRELSEN FÖR FORTSATT HANDLÄGGNING 

 

Diarienummer: 2011 / 1656 

Fastighetsadress: XX 

Klagande & sökande: NN och NN 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 1 mars 2012 § 66 bygglov för ändrad användning 

från snickerifabrik till kontor/utbildningslokaler samt till- och ombyggnad för byggnad på del 

av fastigheten Lönndal X:X. 

Beslutet överklagades av tre personer till länsstyrelsen, som i beslut den 4 april 2012 

förordnade om inhibition, d.v.s. att bygglovet tillsvidare inte fick tas i bruk. Länsstyrelsens 

slutliga beslut i ärendet den 27 juni 2012 var att upphäva beslutet om bygglov. 

Länsstyrelsens beslut överklagades av de bygglovsökande till mark- och miljödomstolen som i 

dom den 14 februari 2013 upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet till 

länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Domstolen delar de bygglovsökandes samt miljö- och 

byggnadsnämndens tolkning av detaljplanens regler, men framhåller att länsstyrelsen inte i sin 

bedömning inte uttryckligen prövat de ursprungliga klagandenas övriga framförda grunder. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Akten 

 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Byggnadsnämnden 2013-02-28 17 (40) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

§ 48 
 

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS 

(ERSÄTTNINGSBYGGNAD) PÅ FASTIGHETEN ISLANDSBERG X:X 

 

Diarienummer: 2012/1202 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN NN 

Adress: XX XX 

 XX XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av fritidshus. Byggnaden 

ersätter befintligt fritidshus som rivits. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom område som omfattas av 

strandskydd. Strandskyddsdispens för ovanstående byggnation har av Miljö- och 

byggnadsnämnden medgivits den 6 december 2012 § 252. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjordes uppmärksamma på att det på ifrågavarande fastighet 

pågick nybyggnation av ett fritidshus utan att bygglov hade beviljats. Representanter från 

samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde den 26 oktober 2012 besök på platsen där det 

konstaterades att befintligt fritidshus var rivet och att ett nytt fritidhus var under uppförande. 

Fastighetsägaren gjordes uppmärksam på att byggnationen måste avbrytas och att bygglov och 

strandskyddsdispens för åtgärden måste sökas. 

 

Den 16 november inkom en ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av fritidshus. 

Byggnadsåtgärden är, enligt PBL 9 kap. 2 § första stycket punkt 1, bygglovspliktig. 

 

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

med yttrande. Yttrande har inkommit från delägare till Islandsberg X:X där synpunkter och 

frågor ställs kring byggnadens användning som helårshus eller fritidsbostad, om fastighetens 

avloppsanläggning, dess prejudicerande inverkan på kommande bebyggelse m.m.  

 

Ingen av de ställda frågorna från delägarna till Islandsberg X:X kan regleras i bygglovet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande svarat delägarna till Islandsberg X:X på dess 

ställda frågor. 

Sökande har i skrivelse kommenterat det inkomna yttrandet. 

 

 

Forts. 
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Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) [PBL] 11 kap. 51 § ska tillsynsmyndigheten (= 

Byggnadsnämnden i Lysekils kommun) ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot en 

bestämmelse i PBL 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av någon 

bestämmelse i PBL 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 

byggnadsverk eller byggprodukter. 

 

Gällande en byggnad på 80 m
2
 är, enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 20 

§ punkt 1, byggsanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp för att påbörja en åtgärd innan 

byggnadsnämnden har gett startbesked när detta krävs enligt PBL 10 kap. 3 § punkt 1. 

0,5 prisbasbelopp är under innevarande år 22 250 kronor. 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att byggnadsnämnden med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 31 § beviljar 

bygglov för nybyggnad av fritidshus. 

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

omgivningen samt uppförs som ersättningsbyggnad för befintligt fritidshus. 

 

att byggnadsnämnden med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 11 kap. 51 §, samt 

plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 20 § punkt 1, beslutar om uttag av en 

byggsanktionsavgift på 0,5 prisbasbelopp vilket motsvarar 22 250 kronor. 

Beslutet om uttag av byggsanktionsavgift riktas till NN, XX och NN, XX, med solidariskt 

betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 

________ 

 

Yrkande 

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

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

nybyggnad av fritidshus. 

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

omgivningen samt uppförs som ersättningsbyggnad för befintligt fritidshus. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 48 FORTS. BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

 

2 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 11 kap. 51 §, samt plan- och 

byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 20 § punkt 1, beslutar nämnden om uttag av 

en byggsanktionsavgift på 0,5 prisbasbelopp vilket motsvarar 22 250 kronor. 

Beslutet om uttag av byggsanktionsavgift riktas mot NN, XX och NN, XX, med 

solidariskt betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 

 

3 Byggsanktionsavgiften 22 250 kr ska betalas till Lysekils kommun inom två månader 

efter att detta beslut har delgivits den avgiftsskyldige. 

 

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

byggherrens förslag: 

Namn: NN 

Adress: XX 

________ 

 

KRAV OCH UPPLYSNINGAR 

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

bygglovet.  

 

För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd har hållits. 

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

 

Ett bygglov kan endast tas i anspråk om byggherren också har förfoganderätt över den aktuella 

marken. Bygglovet i sig innebär inget ställningstagande gällande förfoganderätt över marken. 

 

Beslutets giltighetstid 

Ett bygglov upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

NN och NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till 

Islandsberg X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar
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§ 49 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD PÅ, OCH HÖJNING AV, 

FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 2011 / 0135 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad på, och höjning av, fritidshus på fastigheten 

Skaftö-Fiskebäck X:X. 

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

 

Detaljplanen för Fiskebäckskil innehåller bl.a. följande bestämmelser: 

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

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

västkustförhållanden typiska karaktären bibehålles. 

- På tomt som omfattar med Bq betecknat område får befintlig huvudbyggnad byggas till med 

sammanlagt högst 15 m
2
 efter planförslagets fastställelsedatum, där så prövas vara förenligt 

med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret med särskilt beaktande av den 

kulturhistoriska värdefulla bebyggelsemiljön. Uthus får ej byggas till. 

- Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig byggnad, som 

förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Ny bebyggelse skall beträffande 

utformningen omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär. 

Inga specifika bestämmelser finns gällande byggnadshöjd eller våningsantal inom med Bq 

betecknat område. 

 

Detaljplanen innehåller också följande bestämmelser: 

- Inom med Bq betecknat område får ny bebyggelse ej uppföras närmare fastighetsgräns än 

3 meter. Där så prövas lämpligt kan dock byggnadsnämnden medge att bebyggelse uppförs 

närmare fastighetsgräns. 

- På tomt som omfattar med Bq betecknat område får ny byggnad inte uppföras. Befintlig 

byggnad som förstörts av våda (brand e dyl) får dock ersättas med en likartad. 

Ovanstående kan endast tolkas på följande sätt: 

Om det inte är tillåtet att uppföra nya byggnader, men tillåtet att bygga till med sammanlagt 

högst 15 m
2
, måste uttrycket ”ny bebyggelse” avse tillbyggnader. 

 

 

Forts. 
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Sökanden har för avsikt att göra tillbyggnader i en våning på tre ställen. Det sammanlagda 

tillskottet av byggnadsarea genom dessa blir 15 m
2
. 

I ansökan ingår även en höjning av byggnadens tak med 1 meter i taknock, och med bibehållen 

taklutning. Den övre våningen får då invändigt cirka 2,3 meter i nock och cirka 1,2 meter ute 

vid vägg, delvis genom att mellanbjälklaget sänks cirka 0,2 meter. Detta ger ett användbart 

utrymme på den övre våningen. 

 

Höjningar av enkelstugor med mycket låga vindsloft, i likhet med den nu aktuella, har även 

tidigare förekommit i Fiskebäckskil. Som exempel på en sådan höjning beviljades år 2002 

bygglov på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X gällande en invändig höjning av vindsutrymmet 

med 0,8 meter, med samtidig förtjockning av vindsisoleringen. Den sammanlagda höjningen av 

taknocken blev då cirka 1 meter. 

Bygglovet överklagades av en granne till länsstyrelse och länsrätt vilka avslog överklagan. 

 

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

över ansökan. 

Skaftö-Fiskebäck X:X och X:X har meddelat att man inte har något att invända. 

Yttrande har inkommit från Skaftö-Fiskebäck X:X i vilket meddelas att man inte har något att 

invända mot tillbyggnaderna, men att man motsäter sig höjningen av byggnaden då den tar bort 

utsikten över vattnet från köksfönstret, samt skulle kännas påträngande genom sin närhet till 

detta fönster. 

Yttrande har inkommit från Skaftö-Fiskebäck X:X i vilket meddelas att tillbyggnaden mot 

öster med balkong ovanpå skulle reducera utsikten mot vattnet rejält. 

 

Med anledning av yttrandet från Skaftö-Fiskebäck X:X har sökanden tagit bort balkongen och 

därmed också räcket från tillbyggnaden mot öster, och dessa ritningar som gäller nu. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att de föreslagna tillbyggnaderna, vilka ryms 

inom detaljplanens tillåtna tillbyggnadsarea, ska utföras på tre ställen. Detta gör att ingen av 

dem kan anses dominera över den befintliga byggnaden, utan de passar väl in i mönstret av 

tillbyggnader på äldre hus vilka ägt rum under åren. Tillbyggnaderna får anses vara sådana 

förändringar som ryms inom detaljplanens bestämmelser, utan att förvanska byggnadens 

karaktär. 

Placeringen av tillbyggnader närmare tomtgränsen än 3 meter måste anses oundviklig på den 

förhållandevis lilla tomten. Detta är också en följd av uppdelningen av tillbyggnadsytan, vilken 

uppdelning enligt ovanstående är positivt för helhetsintrycket. 

Höjningen av byggnaden med en meter får anses vara en måttlig höjning. Den kan också vara 

välgörande för byggnadens proportioner med tanke på de tillbyggnader som planeras. 

Det är ostridigt att höjningen av byggnaden kommer att innebära en viss utsiktsförlust från ett 

fönster på en grannfastighet. Då inte hela utsikten från detta fönster går förlorad, och då 

utsikten från andra fönster i byggnaden påverkas lite eller inte alls, kan dock inte detta anses 

vara en så kvalificerad påverkan att bygglov kan nekas av den anledningen. 

 

 

Forts.
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Förvaltningens förslag till beslut 

att byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av äldre plan- och bygglagen 

(SFS 1987:10) 8 kap. 11 §. 

Beslutet kan motiveras med avvikelsen i fråga om placering närmare tomtgräns än 3,0 meter är 

en acceptabel mindre avvikelse som är förenligt med detaljplanens syfte, samt att inga av 

byggnadsåtgärderna kan anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. 

________ 

 

Yrkande 

Torbjörn Stensson (S), Hans Nordlund (M) 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 beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av äldre plan- och bygglagen (SFS 

1987:10) 8 kap. 11 §. 

 

Beslutet motiveras med att avvikelsen i fråga om placering närmare tomtgräns än 3,0 meter är 

en acceptabel mindre avvikelse som är förenligt med detaljplanens syfte, samt att inga av 

byggnadsåtgärderna kan anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. 

________ 

 

Upplysning 

En bygganmälan ska lämnas till bygglovenheten senast inom tre veckor före arbetet påbörjas. 

 

Beslutets giltighetstid 

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

år från dagen för beslutet. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

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

 

Underrättelse om beslutet 

Skaftö-Fiskebäck X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 50 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 

FASTIGHETEN SKAFTÖ X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0564 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Skaftö 1:51. 

Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten är inte belägen inom strandskyddat område. 

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

 

Ansökan omfattar tillbyggnad av ett en och en halvplans fritidshus med ett torn i tre våningar. 

Enligt ritningen ligger det översta bjälklaget i tornet endast 0,5 meter under taknocken, och 

tornets takfot ligger 1,9 meter över husets taknock samt 4,4 meter över husets takfot. 

Byggnaden ska också förses med två takkupor mot öster samt en balkong på gaveln mot söder. 

Byggnadshöjd enligt plan- och byggförordningen 1 kap. 3 § är inte en faktor i bygglov-

bedömningen utanför områden med specifika bestämmelser om detta, men det kan ändå 

konstateras att byggnadshöjden skulle öka från cirka 4,5 meter till cirka 8,5 meter genom den 

föreslagna torntillbyggnaden. 

 

Den föreslagna tillbyggnaden med torn dominerar över befintlig byggnad, vilket gör att den 

inte kan vara bygglovbefriad enligt plan- och bygglagen 9 kap. 6 §. 

 

Plan- och bygglagen 8 kap. 17 §: 

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

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

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 

 

Miljöenheten har på förfrågan meddelat att man inte har något att erinra mot åtgärderna. 

 

Berörda grannar Evensås X:X samt Skaftö X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra 

sig över ansökan. 

Medgivande till åtgärden har inkommit från Skaftö X:X, och i övrigt har inga synpunkter 

inkommit. 

 

Sökanden har skickat in bilder på befintliga tornliknande påbyggnader på Skaftö. Ingen av 

dessa visar dock en tornöverdel som har hela övre fönsterraden ovanför byggnadens 

huvudsakliga taknock. 

 

 

Forts.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att byggnaden, med den aktuella tillbyggnaden med 

torn, skulle få ett alltför sakralt utseende. Denna arkitektur hör inte hemma på en mindre 

bostadsbyggnad i det bohuslänska landskapet. Det finns så vitt känt ingen bostadsbyggnad på 

Skaftö som har ett torn vars översta vånings normala fönsterbröstning ligger på en nivå ovanför 

byggnadens huvudsakliga taknock. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen avstår från att lämna förslag till beslut. 

________ 

 

Yrkanden 

Hans Nordlund (M) och Anneli Strand (S) yrkar att nämnden ska avslå ansökan om bygglov. 

 

Inge Löfgren (MP), Torbjörn Stensson (S) och Richard Åkerman (M) yrkar att nämnden ska 

bevilja bygglov. 

 

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Nordlund m.fl. yrkande mot Löfgren m.fl. yrkande. 

 

Proposition 

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

enlighet med Löfgrens m.fl. yrkande. 

 

Omröstning begärs.  

Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Löfgrens m.fl. yrkande om bygglov 

Nej-röst för bifall till Nordlunds m.fl. yrkande om avslag 

 

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP) X  

Torbjörn Stensson (S) X  

Lars-Åke Olsson (FP) X  

Hans Nordlund (M)  X 

Richard Åkerman (M) X  

Olle Fjordgren (M) X  

Christer Hammarqvist (C) X  

Kristoffer Zakariasson (S) X  

Anneli Strand (S)  X 

Fredrik Hansson (S) X  

Inge Löfgren (MP) X  

Summa  9 2 

 

 

Forts.
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Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster för Löfgrens (M)  m.fl. yrkande mot 2 nej-röster för Nordlund m.fl. yrkande 

beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Löfgrens m.fl. yrkande. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

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

 

Beslutet motiveras med att tillbyggnaden inte påtagligt inverkar på byggnadens karaktär eller 

på landskapsbilden, samt att den inte kan anses ha en betydande omgivningspåverkan. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: NN, XX. 

________ 

 

KRAV 

För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd har hållits. 

Vid det tekniska samrådet kommer kontrollplanen att fastställas. 

Byggsanktionsavgift för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked erhållits är 0,5 – 50 

prisbasbelopp. 

 

UPPLYSNINGAR 

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

byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. 

Byggsanktionsavgift för att ta i bruk byggnadsverket innan slutbesked erhållits är 0,5 – 50 

prisbasbelopp. 

 

Byggnationen får endast påbörjas om byggherren har förfoganderätt över den aktuella marken. 

Bygglovet i sig innebär inget ställningstagande gällande förfoganderätt över marken. 

 

Beslutet giltighetstid 

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

år från den dagen beslutet vunnit laga kraft. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

 

Beslutet underrättas till 

Evensås X:X samt Skaftö X:X, X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs: 

Post- och Inrikes Tidningar
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§ 51 

 

ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA 

PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0625 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

Vägeröd X:X. 

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

 

Bakgrund 

Den 16 december 2005 beviljades ett bygglov på delegation, med mindre avvikelse från 

detaljplanens bestämmelser, för en gäststuga på fastigheten Vägeröd X:X (ärende 05/B436). En 

granne, som i ärendehandläggningen inte bedömdes vara berörd av ärendet, överklagade 

beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som i beslut den 13 december 2006 biföll 

överklagandet och upphävde bygglovet på formella grunder. 

 

Den 15 februari 2007 § 47 beviljade Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekil kommun bygg-lov 

för samma gäststuga, efter hörande av utökad krets av grannar. Beslutet överklagades till 

länsstyrelsen av samma granne som tidigare. Länsstyrelsen biföll den 28 november 2007 

överklagandet och upphävde bygglovet med motiveringen att planavvikelsen var för stor för att 

kunna kallas mindre avvikelse. 

 

Fastighetsägarna överklagade länsstyrelsens beslut till Länsrätten i Göteborg, vilken i dom den 

7 juli 2008 avslog överklagandet och upprätthöll länsstyrelsens beslut. 

Fastighetsägarna sökte prövningstillstånd hos Kammarrätten i Göteborg, vilken den 

6 december 2008 meddelade att prövningstillstånd inte beviljats. 

Fastighetsägarna sökte prövningstillstånd hos Regeringsrätten, vilken den 3 februari 2009 

meddelade att prövningstillstånd inte beviljats. 

Länsrättens dom att det ursprungliga bygglovet är upphävt vann därmed laga kraft. 

 

Under ovanstående process har fastighetsägarna byggt färdigt gäststugan enligt de ursprungliga 

ritningarna. 

 

Den 3 mars 2009 ansökte fastighetsägarna hos Kommunstyrelsen i Lysekils kommun om 

plantillstånd för ändring av detaljplanen gällande den egna fastigheten. Kommunstyrelsen 

beslutade den 7 oktober 2009 att inte medge plantillstånd. 

 

 

Forts.
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En ledamot av miljö- och byggnadsnämnden begärde under pågående nämndmöte, med stöd av 

sin initiativrätt, att nämnden skulle förelägga fastighetsägarna att ta bort gäststugan som saknar 

bygglov. Nämnden beslutade därför på sitt möte den 20 augusti 2009 § 161 att förelägga 

fastighetsägarna att senast den 31 december 2009 ha borttagit och undanröjt gäststugan. Till 

beslutet kopplades också ett löpande vite om 50 000 kr/påbörjad kalendermånad utöver 

tidsgränsen om undanröjandet inte var genomfört. 

 

Fastighetsägarna överklagade föreläggandet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde den 

30 mars 2010 föreläggandet med motiveringen att fastighetsägarna aldrig underrättats om att 

nämnden övervägde att utfärda ett föreläggande. Kommunikationsskyldigheten vid 

myndighetsutövning är en grundläggande rättssäkerhetsgaranti, och ärendet blev därför 

återförvisat till nämnden för ny handläggning. 

 

Den 27 oktober 2009 ansökte fastighetsägarna på nytt hos kommunstyrelsen om plantillstånd 

för ändring av detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2010 åter att inte 

medge plantillstånd. 

 

Den 21 januari 2010 lämnade fastighetsägarna in en ny bygglovsansökan för gäststugan, med 

vissa justeringar från tidigare ansökan och utfört skick (ärende 10/0110). Miljö- och 

byggnadsnämnden avslog den 6 maj 2010 123 ansökan om bygglov i efterhand. 

 

Fastighetsägarna överklagade nämndens avslagsbeslut till länsstyrelsen, som i beslut den 

10 oktober 2011 avslog överklagandet. 

Fastighetsägarna överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i 

Vänersborg, vilken i dom den 22 december 2011 avslog överklagandet. 

Fastighetsägarna sökte prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen, vilken den 

23 februari 2012 meddelade att prövningstillstånd inte lämnas. Detta beslut kan inte 

överklagas. 

Miljö- och byggnadsnämndens avslagsbeslut vann därmed laga kraft. 

 

Fastighetsägarna underrättades i brev skickat den 29 mars 2012 om att miljö- och byggnads-

nämnden hade för avsikt att ta upp frågan om föreläggande om rättelse på sitt möte den 

12 april 2012. 

 

Nämnden beslutade den 12 april 2012 att fastighetsägarna senast sex (6) månader efter att 

beslutet vunnit laga kraft, skulle ta bort och undanröja den gästhusbyggnad på fastigheten 

Vägeröd X:X vilken saknar bygglov. 

Fastighetsägarna överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, vilken i beslut den 

20 december 2012 avslog överklagandet. 

 

 

Forts.
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Den 4 juni 2012 inkom fastighetsägarna med den ansökan om bygglov som nu är aktuell för 

beslut. Då föreläggandet om rättelse vid den tidpunkten var överklagat, beslutades i samråd 

med fastighetsägarna att bygglovansökan skulle läggas vilande till överklagandet var avgjort. 

Detta för att det inte skulle bli risk för att två motstridiga beslut kom att gälla för fastigheten. 

 

Nu aktuell ansökan 

Fastighetsägarna avser nu att minska byggnadsarean till de 25 m
2
 som detaljplanen tillåter. De 

vill dock att planavvikelsen i fråga om byggnadshöjd ska bedömas som en liten avvikelse i 

enlighet med detaljplanens syfte. 

 

Detaljplanen tillåter en byggnadshöjd för uthus på endast 2,5 meter. Detta är en med hänsyn till 

topografi inom planområdet (sluttande mark) och till konstruktionstjocklekar tämligen snålt 

tilltagen höjd. Den ger dessutom inte upphov till de typiska bohuslänska proportionerna på 

byggnader. 

 

På grannfastigheten Vägeröd X:X beviljades 1988 bygglov med ”mindre avvikelse” för en 

gäststuga med en byggnadshöjd på cirka 3,3 meter. Detta var före nuvarande detaljplans 

antagande, men den tidigare gällande detaljplanen hade även den en maximal byggnadshöjd på 

2,5 meter för komplementbyggnader. 

 

Aktuell gäststuga har en byggnadshöjd på cirka 3,3 meter. Detta ger goda proportioner och 

ansluter i form och höjd till komplementbyggnaden på grannfastigheten. Det finns därmed skäl 

att anse att avvikelsen är liten och i enlighet med detaljplanens syfte att bevara kulturmiljön. 

 

Placeringen av byggnaden på ett avstånd av 0,5 meter från fastighetsgränsen är planenlig, då 

bestämmelsen om komplementbyggnads placering minst 1,0 meter från gräns gäller för gräns 

mot gata eller granntomt. Området utanför den aktuella tomtgränsen är varken gata eller 

granntomt, vilket innebär att bestämmelsen inte gäller. 

 

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

Medgivande till åtgärden har inkommit från Vägeröd X:X. 

Ägaren till Vägeröd X:X har inkommit med ett yttrande med innehållet att om Lysekils 

kommun till alla delar ansvarar för att detaljplanen följs så har han inget att erinra. 

 

Då byggnaden uppfördes under tiden som den hade bygglov och överprövning av detta pågick, 

finns inte förutsättningar att ta ut någon byggnadsavgift eller byggsanktionsavgift. 

 

Det föreläggande om borttagande och undanröjande av komplementbyggnaden, vilket 

beslutades av miljö- och byggnadsnämnden den 12 april 2012 § 96, bör ligga kvar tills 

bygglovbeslutet vunnit laga kraft. Samma sak gäller för inskrivningen i fastighetsboken. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att byggnaden nu i fråga om placering, 

byggnadsarea och takvinkel är planenlig. 

Den kvarvarande avvikelsen i fråga om byggnadshöjd ger byggnaden traditionella gavel-

proportioner och ansluter till byggnadshöjden på grannfastighetens komplementbyggnad. Det 

torde därmed finnas möjlighet att betrakta avvikelsen som liten och i enlighet med 

detaljplanens syfte. 

Byggnaden kan inte anses ge upphov till någon betydande omgivningspåverkan. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

31 b §. 

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

syfte, samt att byggnaden inte kan anses ha en betydande omgivningspåverkan. 

________ 

 

Yrkande 

Torbjörn Stensson (S) och Richard Åkerman (M) 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. 31 b § plan- och bygglagen beviljas bygglov. 

 

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

syfte, samt att byggnaden inte kan anses ha en betydande omgivningspåverkan. 

________ 

 

Beslutet giltighetstid 

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

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

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Vägeröd X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

 

Beslutet underrättas 

Vägeröd X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR MARKTERRASSERANDE MUR, UPPFYLLNAD 

AV MARKEN INNANFÖR DENNA, SAMT UPPFÖRANDE AV BALKONG  

PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0956 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för markterrasserande mur, uppfyllnad av marken innanför 

denna, samt uppförande av balkong på fastigheten Lönndal X:X. 

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

 

Balkongen, med måtten 3,5 x 1,5 meter, ersätter en tidigare balkong med måtten 2,5 x 4.5 

meter på samma ställe, vilken revs i samband med ett tidigare ärende gällande bygglov för 

tillbyggnad. 

 

Byggnaden på fastigheten Lönndal X:X har genom dom i mark- och miljööverdomstolen fått 

bygglov för tillbyggnad av de maximala 15 m
2
 byggnadsarea som tillåts enligt gällande 

planbestämmelser. 

 

Vid beräkning av byggnadsarea ska, enligt area- och volymberäkningsreglerna i Svensk 

Standard SS 21054:2009 avsnitt 7.3.1, utkragande byggnadsdelar som t.ex. balkonger inräknas 

endast om de väsentligen påverkar användbarheten av underliggande mark. 

Någon sådan väsentlig påverkan på användbarheten av underliggande mark föreligger inte i det 

nu aktuella fallet, och balkongen ska därför inte räknas som byggnadsarea. 

Balkongen räknas därmed enbart som en mindre ändring av byggnadens yttre utseende. 

 

Den markterrasserande muren och markuppfyllnaden innanför denna ska utföras norr om 

byggnaden i anslutning till tillbyggnaden. Här finns sedan tidigare en enklare mur och 

uppfyllnad, vilket nu ska utföras i sten med bättre anpassning till områdets karaktär. 

 

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

Inga synpunkter har inkommit. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att åtgärderna inte strider mot bestämmelser i 

detaljplanen, samt att de inte utgör någon betydande omgivningspåverkan. Det finns 

förutsättningar för att det markterrasserade området bättre än tidigare kommer att stämma med 

områdets karaktär. 

 

 

Forts. 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Byggnadsnämnden 2013-02-28 31 (40) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 52 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

30 §. 

Beslutet kan motiveras med att åtgärderna är planenliga samt att de inte innebär någon 

betydande omgivningspåverkan. 

 

att byggnadsnämnden beviljar marklov enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 

35 §. 

 

att byggnadsnämnden meddelar startbesked, beslutar att det inte finns behov av kontroll-

ansvarig och tekniskt samråd i ärendet, samt fastställer kontrollplanen. 

________ 

 

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 beviljas bygglov. 

Beslutet motiveras med att åtgärderna är planenliga samt att de inte innebär någon betydande 

omgivningspåverkan. 

 

Med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen beviljas marklov. 

 

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. 

 

 

Forts. 
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Beslutet giltighetstid 

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

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

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

gälla. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Lönndal X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs: 

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

SOM REGLERAS TILL FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 1156 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av garage på mark som regleras till 

fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. 

Området är beläget inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 14 mars 1996. 

 

Enligt detaljplanen finns på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X ett område på cirka 

4 x 7,5 meter med beteckningen ”Marken får endast bebyggas med uthus och garage”. Denna 

är placerad vid fastighetsgränsen i anslutning till Västra Bergsvägens vändplan, samt endast 1 -

 2,5 meter från bostadsbyggnaden. Bostadsbyggnaden var befintlig när detaljplanen 

upprättades. 

Mellan fastigheterna Skaftö-Fiskebäck X:X och X:X löper en remsa mark tillhörande Skaftö-

Fiskebäck X:X, ägd av Lysekils kommun. Denna har sannolikt en gång varit avsedd som 

vägmark, men leder nu ingenstans och är i detaljplanen markerad som kvartersmark som inte 

får bebyggas. 

Ägaren till fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X vill nu förvärva en bit av ovanstående markremsa 

för att där uppföra ett garage, så att detta kommer längre från bostadshuset. 

 

Fastighetsrättsligt finns inga hinder mot en reglering av fastighetsgränsen då marken det gäller 

är kvartersmark i detaljplanen. Ansökan om förhandsbesked gäller huruvida det kan tillåtas att 

uppföra ett garage på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. 

 

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

ansökan. 

Medgivande till åtgärden har inkommit från Skaftö-Fiskebäck X:X och X:X, och i övrigt har 

inga yttranden lämnats. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att ska en garagebyggnad uppföras på 

fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X bör detta vara i anslutning till Västra Bergsvägens vändplan. 

Med tanke på fastighetens nuvarande och möjliga gränser, samt befintlig byggnads placering, 

förefaller det föreslagna området vara det lämpligaste för ändamålet. 

Det bör kunna betraktas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte att en 

komplement-/garagebyggnad ska kunna uppföras på den nordöstra delen av fastigheten Skaftö-

Fiskebäck X:X, även om detta sker på mark som enligt planen inte får bebyggas. 

 

 

Forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

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

förhandsbesked meddelar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Beslutet kan motiveras med att platsen lämpar sig för uppförande av komplementbyggnad, att 

bebyggelsen får lämpligare inbördes placering, samt att omgivningspåverkan inte kan anses bli 

påtaglig. 

Därtill kan konstateras att åtgärden kan betraktas som en liten planavvikelse vilken är förenlig 

med detaljplanens syfte att en komplementbyggnad ska kunna uppföras på den aktuella 

fastigheten. 

________ 

 

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 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 uppförande av komplementbyggnad, 

att bebyggelsen får lämpligare inbördes placering, samt att omgivningspåverkan inte 

kan anses bli påtaglig. 

 

Därtill kan konstateras att åtgärden kan betraktas som en liten planavvikelse vilken är 

förenlig med detaljplanens syfte att en komplementbyggnad ska kunna uppföras på den 

aktuella fastigheten. 

 

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

dagen beslutet har vunnit laga kraft. 

 

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

________ 

 

 

Forts. 
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Beslutet skickas till: 

Sökanden 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Skaftö-Fiskebäck X:X, X:X och X:X 

 

Beslutet kungörs: 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 54 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ, 

SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN BRASTADS-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 1262 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Brastads-Backa X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför samman-

hållen bebyggelse. 

Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område. 

Fastigheten är belägen inom riksintresseområde för kulturvärden enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

 

Befintlig fastighet är på 3 618 m
2
. Den föreslagna avstyckningen är på cirka 2 000 m

2
. 

 

En ny infart från väg 826 är planerad, vilket kräver tillstånd från Trafikverket. 

 

Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R15: 

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

Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård 

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

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

innehålla stora kulturvärden. 

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

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

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

eller friluftsliv får tillkomma.” 

 

 

Forts. 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Byggnadsnämnden 2013-02-28 37 (40) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 54 

 

 

Det är även betecknat 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.” 

 

Området finns med i översiktsplanens kapitel om kulturmiljö och kulturminnesvård: 

”Den heliga vägen i Brastad 

Utefter den gamla byvägen mellan Tuntorp och Immestad i ett vackert och varierat 

jordbruksområde ligger en rik fornlämningsmiljö med ett unikt hällristningsområde. På 

berghällarna väster om vägen finns sexton hällristningsytor med ett stort urval av motiv. 

Själva vägen har kallats bronsålderns Via Sacra, den heliga vägen. En tidig medeltida 

kyrkplats ligger vid den gamla kyrkogården i vägkorsningen söder om den nya kyrkan. Runt 

kyrkan finns skola och lärarbostad. 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.” 

 

Området finns också med i Lysekils kommuns kulturmiljöprogram, i kapitlet ”Kultur-historiskt 

värdefulla miljöer i Lysekils kommun”: 

”Den heliga vägen i Brastad 

Rik fornlämningsmiljö med unikt hällristningsområde, i vackert och varierat jordbruks-

område. Tidigmedeltida kyrkplats. Kyrkmiljö med skola, lärarbostad, pastorsexpedition.” 

(+ mera text som bl.a. beskriver den hällristningsrika miljön) 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 54 

 

 

Bohusläns museum har med anledning av riksintresset för kulturmiljö, samt R17-

beteckningen i översiktsplanen, yttrat sig i ärendet. I fråga om fornlämningar menar man att 

”de närmast intilliggande kulturhistoriska lämningarna samt fasta fornlämningarna inte 

kommer i konflikt med nybyggnaden”. I övrigt sägs i yttrandet: 

”Utlåtande ur bebyggelse- och kulturlandskapsperspektiv 

Läget för den nya fastigheten ligger utanför odlingsmarkerna, på tomtmark, och därmed 

bedömer Bohusläns museum att påverkan på kulturlandskapet kommer att bli liten. Det är 

dock viktigt att de nya byggnaderna smälter väl in i landskapet och med en utformning som 

associerar till utformningen hos den traditionella bebyggelsen i området. Det är av vikt att 

upplevelsevärdet av det omgivande kulturlandskapet inte inskränks av det nya husets 

placering, utformning och färgsättning.” 

”Sammanfattning 

Bohusläns museum anser att inga kända fornlämningar kommer att komma i konflikt med 

förslaget. Den närmaste fasta fornlämningen, Brastad 4, ligger mer än cirka 30 meter från den 

nya fastigheten, på motsatt sida av befintlig byväg. Museet bedömer att fornlämningsmiljön 

som helhet inte kommer att påverkas negativt av förslaget. 

Bohusläns museum finner dock att det är av vikt att nybyggnationen inte försämrar 

upplevelsevärdet av den omgivande kulturmiljön med dess mångfald av kulturhistoriska 

element.” 

 

Trafikverket, som är huvudman för väg 826, har yttrat sig i ärendet: 

”För ny eller ändrad anslutning krävs särskilt tillstånd av Trafikverket. För anslutning till väg 

med här aktuella förhållanden gäller, att siktsträckan på den allmänna vägen ska vara 

170 meter åt båda hållen mätt från en punkt 3 meter in på anslutningen. 

Utmed väg 826 gäller så kallad byggnadsfri zon inom 12 meter från vägområdets gräns. Av 

trafiksäkerhetsskäl bör bebyggelse eller andra anläggningar inte tillkomma inom denna zon. 

Utmed allmän väg med tillåten hastighet 70 km/tim tillämpar Trafikverket generellt en 

säkerhetszon inom 7 meter från vägkant. Inom denna zon får oeftergivliga föremål inte finnas. 

Vid placering och utformning av byggnad bör gällande riktvärden för trafikbuller beaktas. 

I övrigt har Trafikverket inget att erinra i ärendet.” 

 

Miljöenheten har lämnat följande yttrande: 

”Miljöenheten kan konstatera att det finns förutsättningarna för att lösa avloppsfrågan inom 

tomt. 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 miljö- och byggnads-

nämnden innan bygglovansökan prövas.” 

 

Forts.
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 

Forts. § 54  

 

 

Berörd granne Brastads-Backa X:X har meddelat att man inte har några invändningar mot 

föreslagna åtgärder. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser sammantaget att det, med beaktande av översikts-

planen och ovanstående yttranden, finns utrymme för att tillskapa en ny bostadsfastighet på 

redan ianspråktagen tomtmark, om vissa villkor för detta ställs. 

Villkoren bör vara i form av byggnaders anpassning till omgivande kulturmiljö, samt att 

tillstånd för avloppsanläggning och utfart ska finnas klara inför framtida beslut om bygglov. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

förhandsbesked meddelar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

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

omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintressena. 

 

att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader ska utföras i skala, 

proportioner, material och kulörer anpassade till omgivande kulturmiljö. 

 

att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 

avloppsanläggning, samt tillstånd för anordnande av utfart till allmän väg, ska finnas innan 

ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 

________ 

 

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 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) förklarar 

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

 

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

att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintressena. 

 

2 Som villkor för förhandsbeskedet beslutar nämnden att byggnader ska utföras i skala, 

proportioner, material och kulörer anpassade till omgivande kulturmiljö. 

 

 

Forts. 
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3 Som villkor för förhandsbeskedet beslutar nämnden att tillstånd för anläggande av 

enskild avloppsanläggning, samt tillstånd för anordnande av utfart till allmän väg, ska 

finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 

 

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

dagen beslutet har vunnit laga kraft. 

 

5 Byggndsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

 

Underrättelse om beslutet till 

Brastads-Backa X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 


