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§ 55 

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 

Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska ta upp frågan om Torbjörn Stenssons partibeteckning 

och besluta att denne i byggnadsnämnden inte längre ska få använda beteckningen (S), då 

Stensson numera är medlem i Folkpartiet och därmed inte representerar Socialdemokraterna. 

Mötesordföranden avvisar begäran med hänvisning till att byggnadsnämnden inte är beslutande 

organ i denna fråga, då valfrågor sorterar under kommunfullmäktige. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 

________ 
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§ 56 

 

SAMMANSTÄLLNING FEBRUARI 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: februari 2013 

- 26 beviljade bygglov 

- 9 utfärdade startbesked 

- 5 utfärdade slutbevis 

 

Beredning 
Sammanställning 

Delegationslistor 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Rapporterna antecknas till protokollet. 

________ 
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§ 57 
 

REVIDERING AV ATTESTORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDENS 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

 

Diarienummer: BYN 2013/12-002 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en revidering av byggnadsnämndens 

attestordning. Revideringen är i huvudsak föranledd av organisatoriska förändringar. 

 

Bilaga: Attestordning 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden godkänner reviderad attestordning. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Ekonomienheten 

Förvaltningen 
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§ 58 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD PÅ 

FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 

 

Diarienummer: 12/1183 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 november 2012, att bevilja bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kyrkvik X:X. Berörd granne Kyrkvik X:X 

överklagade beslutet till länsstyrelsen som i beslut den18 februari 2013 upphäver nämndens 

beslut och lämnar ärendet åter till nämnden för ny handläggning. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 59 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

BIFALLER ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV FÖR 

TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X 

 

Diarienummer: 11/1654 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN, Fossa X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2012 § 143, att bevilja bygglov för om- 

och tillbyggnad med taklätta, uppförande av balkong, samt utvändig tilläggsisolering av taket 

på enbostadshus på fastigheten Fossa X:X. 

Berörd granne Fossa X:X överklagade beslutet till länsstyrelsen som i beslut den 22 februari 

2013 bifaller överklagandet och upphäver nämndens beslut om bygglov. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 60 

 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 

FÅRHUS PÅ FASTIGHETEN BRASTADS-LYCKE X:X 

 

Diarienummer: 12/0505 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Klagande: NN, Brastads-Lycke X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 oktober 2012 att bevilja bygglov för 

nybyggnad av fårhus på fastigheten Brastads-Lycke X:X. 

Beslutet överklagades av berörd granne Brastads-Lycke X:X till länsstyrelsen som i beslut den 

25 februari 2013 avslår överklagandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 61 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

UPPHÄVER MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS AVSLAGSBESLUT PÅ 

FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 

 

Diarienummer: 10/1535 

Fastighetsadress: XX 

Sökande/Klagande: NN 

 

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. 

Länsstyrelsen upphäver den 7 mars 2013 miljö- och byggnadsnämndens avslagsbeslut och 

återförvisar ärendet till nämnden för förnyad handläggning. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 62 
 

ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  

UNDANRÖJER LÄNSSTYRELSENS BESLUT OCH AVVISAR 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 

väderskydd 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 som i dom den 15 mars 2013 undanröjer länsstyrelsens beslut och avvisar 

överklagandet från grannen Kyrkvik X:X. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 63 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

UPPHÄVER BESLUT OM GODKÄND RELATIONSRITNING PÅ FASTIGHETEN 

EVENSÅS X:X 

 

Diarienummer: 10/1534 

Fastighetsadress: XX 

Sökanden: NN 

Klaganden: NN och NN, Evensås X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 maj och 17 augusti 2012 att godkänna 

relationsritningar för fastigheten Evensås X:X genom att stämpla dessa som tillhörande 

bygglovsbeslut med diarienummer 2010/1534. 

Berörd granne Evensås X:X överklagade beslutet till länsstyrelsens om i beslut den 19 mars 

2013 upphäver nämndens beslut och återlämnar ärendet till nämnden för ny handläggning. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 64 
 

ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  

AVVISAR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM FÖRSLAG TILL TOLKNING AV 

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER UTANFÖR DETALJPLANELAGT OMRÅDE I 

LYSEKILS KOMMUN 

 

Diarienummer: 13-04-230 

Klagande: NN 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2013 § 7, att anta samhällsbyggnadsförvaltningens 

vägledning gällande acceptabel nivå för bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplanelagt 

område enligt 9 kap. 6 § plan- och bygglagen och skickar den vidare till kommunfullmäktige 

för beslut om fastställande. 

 

NN överklagar nämndens beslut och yrkar att nämndens beslut upphävs på grund av att 

beslutet saknar stöd i PBL. Länsstyrelsen avvisar den 18 mars 2013 överklagandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Akten 
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§ 65 

 

TILLSYNSÄRENDE –  

FRÅGA OM OLOVLIG HÖJNING AV BYGGNAD PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0612 

Fastighetsadress: XX 

Fastighetsägare: NN 

Adress: XX 

Klagande: NN Fossa X:X 

 NN & NN Fossa X:X 

 NN & NN  Fossa X:X 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser anmälan om olovliga byggnadsåtgärder på fastigheten Fossa X:X. 

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

 

Detaljplanen för området innehåller bl.a. följande bestämmelse: 

”Inom med Br betecknat område må, utan hinder av att området är betecknat med 

punktprickning, beträffande befintlig byggnad vidtagas till nybyggnad hänförlig åtgärd, dock 

ej till- eller påbyggnad.” 

 

Bygglov för byte av fönster och fasad samt ombyggnad av våtutrymme beviljades den 13 juli 

2011 av bygglovhandläggare på delegation från miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Den 2 maj 2012 anmälde NN, Fossa X:X, att byggnadsåtgärder pågick med takkonstruktionen 

på Fossa X:X. 

Samma dag skickades en fråga till byggherren NN gällande vad som pågick och med en 

uppmaning att upphöra med sådana åtgärder som var bygglovpliktiga men som inte ingick i 

beviljat bygglov. 

 

Den 7 maj 2012 inkom ett brev med förklaringar från byggherrens ombud. 

Förklaringarna gick ut på att yttertaket på byggnaden var en takåskonstruktion som blivit 

tilläggsisolerad från insidan, men utan luftspalt vilket inneburit att takkonstruktionen hade 

skadats. Taket byttes därför ut mot en nutida takstolskonstruktion med isolering och luftning. 

Till detta kom att byggnadens södra gavel hade satt sig cirka 20 centimeter, och denna gavel 

byggdes därför upp för att lägga taknocken i vågrät position. 

Det nya yttertaket av råspont ligger enligt text och bilder i inlämnad förklaring på samma höjd 

som tidigare takpanel. 

 

 

Forts.
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Forts. § 65  

 

De förklaringar som lämnades ledde till att åtgärderna betraktades som renovering, och inte 

som bygglovpliktiga förändringar. 

Detta kommunicerades till NN. 

 

NN vidhåller dock att han anser att åtgärderna är att betrakta som bygglovpliktiga, vilket han 

meddelade i mail den 21 maj 2012. 

Den 30 maj 2012 inkom en skrivelse från NN:s ombud, i vilken bl.a. påpekas att köparen av en 

fastighet har undersökningsplikt, vilket borde lett till att man konstaterat att den ena gaveln var 

lägre är den andra. 

Undersökningsplikten är dock inte relevant i detta sammanhang, då den endast hänför sig till 

parterna i köpeprocessen. Den innebär inte att en köpare, vare sig man konstaterar sättningar 

eller inte, för all framtid måste acceptera dessa som varaktiga. 

 

Den 8 augusti 2012 inkom en ny skrivelse från NN:s ombud i vilken påpekas att det på en 

uteplats vid sydvästra hörnet på fastigheten Fossa X:X är inte längre sol på hela ytan vid 

klockan 9.30. Därtill påpekas att man anser att den utdragning av taket över entrén på 

Fossa X:X som gjorts är ”extremt oestetiskt” jämfört med det tidigare plasttaket över entrén. 

 

Den 10 september 2012 inkom från NN och NN, Fossa X:X, en anmälan av de åtgärder som 

vidtagits vid renovering av taket på fastigheten Fossa X:X. 

Den 24 oktober 2012 inkom från NN och NN, Fossa X:X, en anmälan av de åtgärder som 

vidtagits vid renovering av taket på fastigheten Fossa X:X. 

 

BEDÖMNING 

Det är ostridigt att byggnadsåtgärder vidtagits på takkonstruktionen på fastigheten Fossa X:X. 

Frågan gäller om dessa är bygglovpliktiga eller inte. 

 

En fastighetsägares rätt att renovera sin byggnad, på det sätt som motsvarar samtidens 

byggteknik, måste anses vara omfattande och långtgående. Det är naturligt att renovera ett tak 

enligt de tekniska rön som är kända vid tiden för byggnationen såsom t.ex. takstolar med 

godkända dimensioner och isolering, samt att undvika att göra samma misstag som vid tidigare 

byggnadsåtgärder såsom t.ex. avsaknad av luftspalter. 

 

Lika stor rätt måste finnas att återställa tidigare förhållanden, såsom en upprätning av 

taknocken till horisontellt läge. Detta utgår då ifrån den nivå som kan antas vara den 

ursprungliga. 

Att det funnits en utsikt över en viss vattenspegel från balkongen på fastigheten Fossa X:X får 

betraktas som ett förhållande som uppkommit i och med sättningarna i huset på Fossa X:X. När 

taknocken återställs, återställs också det naturliga tillståndet för utsikten. 

 

 

Forts.
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Forts. § 65 

 

Frågan är också hur stora skillnader mot ursprungligt utförande, eller det utförande som genom 

t.ex. sättningar har uppkommit genom åren, som kan tolereras. 

En ritning i skala 1:100, oavsett om den är handritad eller framställd med hjälp av 

datorprogram, är inte så exakt att det på millimetern (vilket är på decimetern i verkligheten) 

kan avgöra mått som inte är inskrivna på ritningen. Det kan också vara ritat utan att det gjorts 

en exakt analys av de byggtekniska lösningarna i större skala. 

 

Som exempel kan nämnas vad som framfördes av departementschefen en proposition till plan 

och bygglagen (prop. 1989/90:37, s. 54 ff): 

”Jag delar därför den uppfattning som kommit till uttryck i promemorian att t.ex. en 

byggnadshöjd mot denna bakgrund måste anses planenlig inom en marginal på några 

decimeter.” 

Ovanstående visar att det inte kan finnas en millimeternoggrannhet vid jämförelsen mellan det 

som visas på ritning och det som blir det verkliga resultatet. 

På ritningen i bygglovet från 13 juli 2011 kan man se att taknocken är vågrät i förhållande till 

övriga delar av byggnaden. Detta kan tolkas som ett uttryck för att man avsåg att räta upp 

taknocken, eller som ett rittekniskt manér, beroende på vad man har för utgångspunkt och 

syfte. Även om en bygglovritning ska stämma i stora drag, kan den inte jämföras med 

millimeternoggrannhet med det färdiga resultatet, utan ett visst spelrum måste finnas för det 

praktiska och faktiska utförandet. 

 

Den markbelägna uteplats som NN hänvisar till är så inklämd mellan husen, och så långt 

västerut placerad på tomten, att det inte kan anses självklart att det alls blir något solljus på den 

platsen på förmiddagen. 

 

Att man på fastigheten Fossa X:X har bytt det under tidigare decennier tillkomna enkla 

plasttaket över entrén mot en utdragning av takfoten är en estetisk förbättring, oavsett vad NN 

juridiska ombud hävdar. Ett tak över entré räknas inte som byggnadsarea enligt Svensk 

Standard, varför ingen tillbyggnad har skett i detta avseende. 

 

De högst marginella förändringar som byggnadsåtgärderna medfört kan inte anses utgöra en i 

plan- och bygglagens mening betydande olägenhet för omgivningen. Förändringar i en 

bebyggelsemiljö är inte alltid av sådan art att grannar ska ha inflytande eller vetorätt mot dem. 

 

SLUTSATS 

Inga av de åtgärder som vidtagits avseende takkonstruktionen på fastigheten Fossa X:X är 

bygglovpliktiga, och de är heller inte planstridiga. 

Därmed saknas grund för att driva frågan om renoveringsåtgärderna skulle utgöra någon form 

av olägenhet för omgivningen, men det kan ändå konstateras att åtgärderna inte uppfyller 

kriterierna på betydande olägenhet. 

 

 

Forts. 
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Forts. § 65 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att byggnadsnämnden beslutar att det inte finns grund för att ingripa mot de renoverings- och 

återställandeåtgärder som vidtagits på fastigheten Fossa X:X. 

Beslutet kan motiveras med att åtgärderna inte är bygglovpliktiga, att de inte strider mot 

detaljplanens bestämmelser, samt att de inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för 

omgivningen. 

________ 

 

Yrkande 

Richard Åkerman (M) och Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Proposition 

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

enlighet med yrkandet. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att det inte finns grund för att ingripa mot de renoverings- och 

återställandeåtgärder som vidtagits på fastigheten Fossa X:X. 

 

Beslutet motiveras med att åtgärderna inte är bygglovpliktiga, att de inte strider mot 

detaljplanens bestämmelser, samt att de inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för 

omgivningen. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Fastighetsägare Fossa X:X 

NN Fossa X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

NN & NN Fossa X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

NN & NN Fossa X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
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§ 66 

 

ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I FEM ÅR FÖR TÄLTCAMPING PÅ 

FASTIGHETEN MELLBY X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0562 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för tältcamping på fastigheten 

Mellby X:X. 

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

hållen bebyggelse. 

Den aktuella platsen är belägen utanför riksintresseområden enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, samt 

utanför naturvårdsbestämmelser. 

Den aktuella platsen är belägen utanför strandskyddat område. 

Fastigheten är belägen inom utredningsområdet för fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2010 att bevilja tidsbegränsat bygglov i 

två år för de nu aktuella byggnadsåtgärderna. 

Under år 2012 förde sökanden intensiva diskussioner med vägföreningen i området, samt med 

markägare som berörs av vägen, hur vägen bör förläggas och utnyttjas för att alla parter ska få 

en tillfredsställande lösning. Diskussionerna pågår ännu, men ett avgörande av bygglov-frågan 

kan inte avvakta resultatet av dessa överläggningar. 

I beslutet ingick en skrivning om att en ”utvärdering av markanvändningen kan göras inom 

tvåårsperioden inför en eventuell förlängning eller permanentning av bygglovet”. 

 

I samband med det tidigare bygglovet, och efter tillstånd av miljöenheten den 6 maj 2010, 

uppfördes två utedass med latrinkompostering. Dessa ingår nu i den aktuella anläggningen. 

 

Miljöenheten lämnade följande yttrande i samband med bygglovsansökan 2010: 

”På fastigheten avser sökanden (NN) att ha en enklare tältcamping för klättrare. Tillstånd för 

utedass med latrinkompostering har lämnats genom beslut AD 1061 2010-05-06. Sökanden ska 

ordna med vattenförsörjning för de som campar samt sophantering. 

Miljöenheten har i övrigt inga synpunkter på bygglovansökan.” 

 

 

Forts. 
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Berörda grannar Mellby X:X och X:X; Skogshem X:X; Vrångebäck X:X; samt NN har getts 

tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Medgivande till åtgärderna har inkommit från Mellby X:X och Vrångebäck X:X. 

Yttrande har inkommit från Skogshem X:X där man motsätter sig förlängning av det 

tidsbegränsade bygglovet med hänvisning till den trafikökning som skett över den egna 

gårdsplanen. Man vill se en annan dragning av vägen genom initiativ från de bygglovsökande. 

Yttrande föreligger även från vägföreningens styrelse genom dess ordförande. Vägföreningen 

har därefter haft ett möte, men protokollsutdrag från detta har ännu inte lämnats till nämnden. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att verksamheten på tältcampingen vänder sig 

till en målgrupp som främst har sina aktiviteter i den aktuella delen av kommunen. Rent 

allmänt kan därmed anses att campingen är placerad i ett lämpligt område. 

Den granne som är mest motståndare till verksamheten är det på grund av vägplacering och 

trafiksituation. De har förklarat sig villiga att ompröva sitt ställningstagande om vägfrågan 

löses på ett för dem acceptabelt sätt. 

Då frågan om flyttning av vägen är beroende av ekonomiskt stöd från statlig eller överstatlig 

nivå, och detta är en process som tar tid, torde campingverksamheten kunna fortgå under tiden 

då stöd söks. Får vägfrågan ingen lösning inom den aktuella femårsperioden bör det dock anses 

innebära att det inte kommer att finnas någon praktisk lösning på problemet. 

Frågan om tillgång till vägen, och sådant som t.ex. begränsning av hastigheten, bör kunna 

hanteras inom ramen för vägföreningens verksamhet, och är inte en PBL-fråga. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov i fem år enligt ansökan, med stöd av plan- 

och bygglagen 9 kap. 33 §. 

att beslutet motiveras med att verksamheten som sådan passar i området, och att det inte är 

verksamheten som grannars synpunkter har gällt. Vad avser vägfrågan kan konstateras att det 

finns en tillfartsväg, även om läget för den är föremål för diskussion, men att detta läge är en 

fråga som faller utanför en prövning enligt plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämnden anser att den olägenhet i trafikhänseende som hänvisas till bör lösas inom 

ramen för vägföreningens verksamhet. Har ingen för alla parter acceptabel lösning genomförts 

inom den nu aktuella femårsperioden, bör det dock anses att frågan inte kommer att lösas inom 

överskådlig tid, och inga ytterligare lov bör därmed beviljas. 

att byggnadsnämnden meddelar startbesked, samt beslutar att det inte finns behov av 

kontrollansvarig, tekniskt samråd eller kontrollplan i ärendet, då inga byggnadsåtgärder ska 

utföras. 

________ 

 

 

Forts. 
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Yrkande 

Bo Göthesson (S), Leif Ahl (K), Richard Åkerman (M), Olle Fjordgren (M), Lars-Åke Olsson 

(FP) och Filip Nordqvist (FP) anser att en rimligare period för ett tidsbegränsat bygglov är två 

år och yrkar därmed att ärendet återremitteras till förvaltningen för kontakt med sökanden för 

att få denne att minska tiden i ansökan till två år. Yrkandet innefattar även instruktion till 

förvaltningen att inför nästa behandling av ärendet ta fram en skrivning gällande information 

att inget ytterligare bygglov kan påräknas om inte vägfrågan får en lösning. 

 

Proposition 

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

att nämnden beslutar att återremittera ansökan till förvaltningen. 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen med instruktion 

om att kontakta sökanden för att få denne att minska tiden i ansökan till två år, vilket nämnden 

anser vara en rimligare period för ett tidsbegränsat bygglov. 

Nämnden instruerar även förvaltningen att inför nästa möte ta fram ett förslag till beslut om 

tidsbegränsat bygglov enligt ovan, kompletterat med en skarpt formulerad information till 

sökanden att om inte flyttning av väg över fastigheten Skogshem X:X fysiskt påbörjas under de 

aktuella två åren, kommer inte ytterligare bygglov att kunna påräknas. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet till 

Sökanden 

 

För kännedom till berörda grannar Mellby X:X och X:X; Skogshem X:X; Vrångebäck X:X; 

samt NN 
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK OCH 

ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV FÖR RIVNING AV BEFINTLIGA 

VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETEN HUMLEKÄRR X:X 

 

Diarienummer: 2011/0786 

Sökande: NN 

Adress: NN 

 XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om rivningslov för rivning av två befintliga vindkraftverk samt ansökan 

om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk med en navhöjd om 74 meter, en totalhöjd om 

132 meter samt en rotordiameter på 58 meter. 

  

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 14 september   

1995. 

Byggnadsåtgärden följer gällande detaljplan. 

 

Berörd granne på fastigheten Humlekärr X:X (NN) har lämnats tillfälle att inkomma med 

yttrande. NN har i yttrande framfört att de önskar att vindkraftverkets tillskott av buller i 

område skall prövas utifrån sin egen ljudbild och inte utifrån raffinaderiets bullervillkor.  

 

En bullerberäkning är inlämnad vilken redovisar att bullret från det nya vindkraftverket inte 

överskrider 40 db(A) vid något bostadshus. Vindkraftverket prövas utifrån sin egen ljudbild. 

 

Transportstyrelsen har i yttrande tillstyrkt föreslagen byggnation. Miljökontoret och NN har 

lämnat sitt medgivande.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan-och bygglagen, PBL. 

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

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

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

att med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: 

kontrollplanen fastställs. 

________ 

 

 

Forts. 
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Yrkande 

Leif Ahl (K) 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 9 kap. 34 § plan-och bygglagen beviljas rivningslov. 

 

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

 

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 bygglovsenheten som underlag för slutbesked: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med beviljat bygglov.  

 

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

byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 

 

Beslutets giltighetstid 

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

från den dag beslutet vunnit laga kraft. 

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

gälla. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

Berörd granne Humlekärr X:X (NN), Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 

 

Beslutet kungörs: 

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

SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN TRÄLEBERG X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0647 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Träleberg X:X. 

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

hållen bebyggelse. 

Fastigheten är belägen utanför riksintresseområden enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område. 

 

Befintlig fastighet är på 10.298 m
2
. Den föreslagna avstyckningen är på cirka 3.000 m

2
. 

Befintlig utfart till väg 162 är planerad att användas, vilket därmed inte kräver tillstånd från 

Trafikverket. 

 

Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R2: 

”Område inom eller i anslutning till tätort med oförändrad markanvändning (detaljplan 

saknas). 

Detta avser dels sådana områden där utbyggnad kan bli aktuell på mycket lång sikt och där 

nya byggnader och anläggningar som kan förhindra framtida lämplig utbyggnad av tätorten 

skall undvikas, dels sådana områden som av andra skäl är olämpliga att bebygga på grund av 

terräng, värde som närområde etc. Allt nybyggande skall föregås av översiktliga studier av 

markanvändningen samt av detaljplan.” 

 

Den i ansökan föreslagna byggnadsplaceringen är på mark som ligger cirka +2,3 meter, vilket 

är den nivå som anges som lägstanivå för byggnation i nya detaljplaner. 

 

Vad avser vägbuller ska den nya byggnaden uppföras cirka 80 meter från väg 162 samt bakom 

en befintlig byggnad, och det finns ett antal befintliga byggnader i området vilka ligger 

närmare vägen än så. En byggnad uppförd med modern teknik och med beaktande av 

trafiksituationen bör inte utsättas för betydande olägenheter p.g.a. vägtrafiken. 

 

 

Forts. 
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Miljönämnden lämnat följande yttrande: 

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

tomt. En avloppsanläggning bör placeras i den övre delen av planerad tomt p.g.a. 

markförhållanden i den nedre delen (sankare). För en avloppsanläggning med utsläpp till 

ytvatten måste det finnas möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt dike eller 

motsvarande. Hänsyn måste tas till befintliga och planerad dricksvatten brunnar 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 Skal X:X, X:X, X:X och Träleberg X:X har getts tillfälle att yttra sig över 

ansökan. 

Yttrande har inkommit från Skal X:X med innebörden att man inte har något att invända under 

förutsättning att byggnaden anpassas till traditionell bohuslänsk stil. I övrigt har inga yttranden 

har inkommit. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att det inte är sannolikt att området blir aktuellt 

som utbyggnadsområde eller föremål för detaljplaneläggning. Att detaljplanelägga området för 

endast ett nytt bostadshus är inte ett realistiskt alternativ. 

 

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, att 

platsen redan är ianspråktagen som tomtmark, att planläggning av området inte kan antas ske 

under överskådlig tid, samt att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 

att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 

avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 

________ 

 

 

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 

 

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, att 

platsen redan är ianspråktagen som tomtmark, och att planläggning av området inte kan 

antas ske under överskådlig tid, samt att omgivningspåverkan inte kan anses bli 

påtaglig. 

 

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

dagen beslutet har vunnit laga kraft. 

 

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

 

 Villkor för beslutet 

4 Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild   

avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

Skal X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Berörda grannar Skal X:X, X:X och Träleberg X:X 

 

Beslutet kungörs: 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 69 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA 

(KOMPLEMENTBYGGNAD) PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ X:X 

 

Diarienummer: 2013 / 0018 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN och NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av gäststuga (komplement-byggnad) 

på fastigheten Skaftö X:X. 

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

hållen bebyggelse. 

Fastigheten är belägen utanför riksintresseområde enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område. 

 

Fastigheten är på 1.737 m
2
, och någon avstyckning är inte planerad. 

Ingen ny utfart till allmän väg kommer att krävas. 

 

Den nya byggnaden är avsedd att uppföras i form av en lantlig komplementbyggnad (lada) med 

faluröd träpanel, och ska innehålla tre rum och kök. 

 

Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R18: 

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

stort bebyggelsetryck. 

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

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

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

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

Det kan dock konstateras att plan- och bygglagens mening är den aktuella delen av fastigheten 

att betrakta som redan ianspråktagen tomtmark. 

 

Området finns med i översiktsplanens kapitel om kulturmiljö och kulturminnesvård, under 

rubriken ”Skaftö, Ögården”: 

”Kulturlandskapet på norra Skaftö mellan Gullmarn och Strömmarna är småskaligt och 

ålderdomligt med odlingar och strandnära beteshagar omgivna av ädellövskog. Det har fram 

till våra dagar hållits välhävdat genom beten. Jordbruksbebyggelsen runt Stora Skaftö Gård är 

välbevarad, med byggnader från tidigt 1700-tal till 1800-talets mitt. Väderkvarnen på berget 

ovanför gården har restaurerats av hembygdsföreningen. Vid Ögården i norr där landskapet 

öppnar sig mot en skyddad havsvik, upptas sluttningarna av välhållna betes- och 

odlingsmarker.” 

 

 

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

värdefulla miljöer i Lysekils kommun”: 

”Kustnära jordbruksmiljö med välbevarad äldre gårdsbebyggelse. Småskaligt och varierat 

kulturlandskap. 

På Skaftölandets nordspets, med västra sidan vänd mot Gullmarn och med östra sidan mot 

Bokenäset, ligger Stora Skaftö med en väderkvarn som landmärke. Bebyggelsen ligger samlad 

i en byklunga i den lilla dalgången sydväst om kvarnberget. Husen är ovanligt välbevarade, 

några med karaktär av sekelskifte och decennierna däromkring, försedda med olika typer av 

träpaneler och snickarglädje.” … ”Till den värdefulla bebyggelsemiljön räknas också uthusen, 

faluröda och i flera fall av hög ålder.” [plus mer text] 

 

Miljönämnden har lämnat yttrande i ärendet: 

”Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med tre rum och kök. Initialt avses byggnaden 

fungera som en gäststuga till befintlig bostad på fastigheten. Ingenting finns närmare beskrivet 

om hur man vill lösa avloppsfrågan. Man anger endast att anslutning ska ske till befintligt 

avlopp. 

Fastigheten ligger besvärligt till med tanke på risken för förorening av grundvattnet från 

enskilda avlopp. Om vatten och avlopp ska dras in i den aktuella byggnaden krävs först en 

utredning av hur en eventuell avloppsanläggning kan utformas med tanke på 

vattenföroreningsrisken. Anslutning till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten 

godtas inte. Sökanden kan inte räkna med att få tillstånd till en ny avloppsanläggning med WC 

där avloppsvattnet leds ut till mark eller vatten. Avloppsledningen behöver göras innan 

eventuellt bygglov lämnas. 

Miljöenheten har ingen erinran mot byggnaden som sådan men reserverar sig i avloppsfrågan 

i avvaktan på en avloppsutredning.” 

 

Berörda grannar Skaftö X:X, X:X, X:X och X:X har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Skaftö X:X har lämnat yttrandet att man inte har något principiellt att invända, men att man vill 

att byggnaden inte blir för hög. I övrigt har inga yttranden inkommit. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att fastigheten i sin helhet redan är att betrakta 

som ianspråktagen tomtmark. Det framgår också av ansökan att byggherren tänkt att 

underordna komplementbyggnaden genom en traditionell utformning som lada. 

Ett eventuellt positivt beslut i frågan om förhandsbesked för bygglov bör också innehålla 

villkor om utformning som innebär anpassning till regional byggnadstradition. 

Då inga grannar haft principiella invändningar mot byggnationen, och då den ska anpassas till 

kulturmiljön, kan byggnaden inte bedömas ha någon påtaglig omgivningspåverkan. 

 

 

Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

Forts. § 69 
 

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. 

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

omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 

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 ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 

________ 

 

Yrkande 

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 

 

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. 

 

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

dagen beslutet har vunnit laga kraft. 

 

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

 

 Villkor för beslutet 
4 Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader ska utföras i skala, 

proportioner, material och kulörer anpassade till omgivande kulturmiljö samt att 

tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om 

bygglov slutgiltigt kan behandlas. 

________ 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

Skaftö X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Berörda grannar Skaftö X:X, X:X, X:X  

 

Beslutet kungörs: 

Post- och Inrikes Tidningar
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§ 70 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ, 

SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 

 

Diarienummer: 2013 / 0019 

Fastighetsadress: XX 

Sökande: NN 

Adress: XX 

 

Ärendebeskrivning 

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

avstyckning av tomt från, fastigheten Dalskogen X:X. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men bedöms ligga inom sammanhållen 

bebyggelse. 

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

Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. 

 

Befintlig fastighet är på 1.886 m
2
. Den föreslagna avstyckningen är på cirka 800 m

2
. 

Ingen ny utfart till allmän väg krävs. 

 

Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R13: 

”Område särskilt värdefullt för rekreation. 

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

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

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

Ny bebyggelse som inte är kopplad till områdenas funktion som friluftsområden får inte 

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

strandskyddsförordnandet vid förändringar.” 

Det kan dock konstateras att plan- och bygglagens mening är den aktuella delen av fastigheten 

att betrakta som redan ianspråktagen tomtmark. 

 

Strandskyddsdispens är sökt. 

 

Miljönämnden lämnat följande yttrande: 

”Miljöenheten kan konstatera att det finns förutsättningar för att göra en avloppsanläggning 

inom tomt. Sökanden avser att ha gemensam avloppslösning med befintligt hus på fastigheten. 

Det nya huset planeras anslutas till befintlig sluten tank för WC samt BDT till ny anläggning 

(infiltration). Hänsyn måste tas till eventuellt nya planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). Rn 

eventuell avloppsanläggning som innebär utsläpp från WC ska bedömas om den kan påverka 

Natura 2000-området Gullmarn negativt. En ansökan om inrättande av sådan 

avloppsanläggning kommer att skickas till Länsstyrelsen för deras yttrande angående 

Natura 2000.” 

 

 

Forts. 
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Forts. § 70 

 

Fortsättning miljönämndens yttrande: 

”Då fastigheten ligger inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens för den 

planerade nybyggnationen. En ansökan om dispens har inlämnats till miljönämnen i mellersta 

Bohuslän. 

Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljönämnden innan 

ansökan om bygglov prövas.” 

 

Berörda grannar Dalskogen X:X, X:X, X:X, X:X, X.X och X:X samt Slätten X:X har getts 

tillfälle att yttra sig över ansökan. Medgivande till åtgärderna har inkommit från Slätten X:X, 

och i övrigt har inga yttranden inkommit. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att den föreslagna avstyckningen redan är att 

betrakta som ianspråktagen tomtmark, och att den därigenom inte har någon betydelse för 

närrekreation eller friluftsområde. 

Då inga grannar haft synpunkter på de föreslagna åtgärderna kan också konstateras att de inte 

kan bedömas ha någon påtaglig omgivningspåverkan. 

 

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. 

 

att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att strandskyddsdispens, samt tillstånd 

för anläggande av enskild avloppsanläggning, ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt 

kan behandlas. 

________ 

 

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. 

 

 

Forts. 
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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. 

 

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

dagen beslutet har vunnit laga kraft. 

 

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

 

 Villkor för beslutet 

4 Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att strandskyddsdispens, samt tillstånd för 

anläggande av enskild avloppsanläggning, ska finnas innan ansökan om bygglov 

slutgiltigt kan behandlas. 

________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, Överklagningshänvisning 

 

Underrättelse om beslutet till: 

Berörda grannar Dalskogen X:X, X:X, X:X, X:X, X.X och X:X samt Slätten X:X 

 

Beslutet kungörs: 

Post- och Inrikes Tidningar 


