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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd:  Byggnadsnämnden  Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2013-05-08 Justeringsdatum:               2013-05-13 

Anslagsdatum:            2013-05-13 Anslagets nedtagande: 2013-06-04 

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

 

 
Sammanträdestid: 2013-05-08 kl. 09.15 – 12.15 

 
Lokal: Borgmästaren 

 
Beslutande 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Hans Nordlund (M), tjänstgör som ordförande  
Lars-Åke Olsson (FP), ej § 86 
Bo Göthesson (S) 
Anneli Strand (S) 
Inge Löfgren (MP) 
Leif Ahl (K) 
 
Tjänstemän: 
Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 
Mats Carlsson, stadsarkitekt 
Josefin Kaldo, enhetschef, plan,bygg och mät 
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandl/bygg.insp 
Anna Nyman-Holgersson, folkhälso- 
samordnare, § 72 
 

Leif Hansson (FP) för Yngve Larsson (FP) 
Olle Fjordgren (M) för Richard Åkerman (M) 
Kristoffer Zakariasson (S) för Jerry Jacobsson (S), 
fr.o.m. § 73 
 
Frånvarande 
Yngve Larsson (FP) 
Torbjörn Stensson (S) 
Christer Hammarqvist (C) 
Richard Åkerman (M) 
Jerry Jacobsson (S) 
 
Lars-Åke Olsson (FP) § 86 

 
Paragrafer: 
 

71 – 90 
 
 

Sekreterare: 
 
 

 
……………………………………………….. 
Gunvor Crogård 

Ordförande: 
 

 
 
 
……………………………………………….. 
Hans Nordlund 
 

Justerare: 
 
 

 
 
……………………………………………….. 
Lars-Åke Olsson  (ej § 86) 
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§ 71    
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

 

Extraärenden 

4.4 

Underrättelse från länsstyrelsen – Begäran om yttrande över överklagat beslut om bygglov på 

fastigheten Kyrkvik X:X 

 

7.1 

Ansökan om förnyelse av tidigare beviljat positiv förhandbesked för nybyggnad på 

fastigheterna Ulseröd X:X och X:X 
 
Ärende som utgår 
6.1  

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för containeruppställning på fastigheten Tuntorp X:X – 

Utgår p.g.a. att rättelse har skett. 
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§ 72   
 
 
RAPPORT FRÅN OCH INFORMATION OM FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅDET 
 

 
Lysekils kommuns folkhälsosamordnare Anna Nyman-Holgersson informerar om 
folkhälsopolitiska rådets arbete. 
 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 73  
 
SAMMANSTÄLLNING FÖR MARS – 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: mars  2013 

-  27  beviljade bygglov 
-    5  utfärdade startbesked 
-    5  utfärdade slutbevis 

 
Beredning 
Sammanställning 
Delegationslistor 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporterna antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 74  
 
KVARTALSRAPPORT T.O. M. MARS 2013 
 

Diarienummer: BYN 13-13-042 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar en ekonomisk kvartalsrapport med utfall t.o.m. mars 2013. Utfallet 
t.o.m. mars 2013 redovisar en positiv budgetavvikelse för nämndens verksamhet. 
Anledningen till den positiva avvikelsen består bl.a. av bygglovsintäkter samt att kostnader för 
energirådgivningen ännu ej har fakturerats kommunen. 
 
Bilaga: Kvartalsrapport 2013    
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner kvartalsrapporten mars 2013 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet till: 

Diariet 

Förvaltningen 
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§ 75 
 
BUDGET FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 2013 
 

Diarienummer: BYN 13-13-042 
 
Ärendeberedning 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela byggnadsnämnden ett kommunbidrag på 4900 
tkr för 2013. Anslaget ska även täcka kommunens kostnader för miljöverksamheten som 
flyttats över till Sotenäs kommun.  
 
Byggnadsnämnden tilldelade budget på 3213 tkr fördelas mellan verksamheterna bygglov-, 
mätenhet, administration samt nämnden. P.g.a. oklarheter i inläsningen av budget så 
stämmer inte fördelningen mellan verksamheterna men den totala ramen beräknas täcka 
byggnadsnämndens totala kostnader. 
 
Bilaga: Budget för byggnadsnämnden 2013 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner kommunbidraget för 2013 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet till: 

Diariet 

Förvaltningen 
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§ 76  

 

SAMRÅDSYTTRANDE –  

DETALJPLAN FÖR EVENSÅS 1:134, ÖSTERSIDAN, LYSEKILS KOMMUN 

 

Diarienummer: LKS 11-480-214 

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Evensås 1:134 ingår i en detaljplan antagen den 20 april 1967. Fastigheten är på 

6047 m2, och innehåller en byggrätt för bostadsändamål. Denna byggrätt är utnyttjad. 

Planarbetet har syftat till att utreda möjligheten att dela fastigheten och tillföra byggrätter för 

bostadsändamål. Det framtagna förslaget innehåller fyra nya bostadstomter för friliggande 

hus. 

 

Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2013 

________ 
 
Yrkande 
Anneli Strand (S) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och 
lämna den som nämndens samrådsyttrande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 april 2013 som sin egen och 
överlämnar den som nämnden yttrande till kommunstyrelsens planenhet. 
________ 
 
 

 

 

 

 

 

Beslutet till: 

Diariet 

Planenhet 
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§ 77 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING AV BYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL x:x 
 

Diarienummer: 2011/1656 
Fastighetsadress: XX 
Sökanden: NN 
Klagande: NN 
 NN 
 Ombud NN, NN 
 NN 
 NN 
 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. 
 
Länsstyrelsen avslår i beslut den 28 mars 2013 överklagandet från berörda sakägare. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 78 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR 
VÄXTHUS PÅ FASTIGHETEN BRASTADS-LYCKE X:X 
 

Diarienummer: 12/0264 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN 
 NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 november 2012 § 228, att bevilja bygglov i 
efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad/växthus på fastigheten Brastads-Lycke X:X. 
Beslutet överklagades av berörd granne Brastads-Lycke X:X till länsstyrelsen som i beslut den 
15 april 2013 avslår överklagandet samt avvisar yrkandet om att växthuset ska flyttas eller 
rivas. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 79 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV NÄMNDENS BESLUT OM SANKTIONSAVGIFT 
FÖR IBRUKTAGANDE INNAN SLUTBESKED UTFÄRDATS PÅ FASTIGHETEN 
DALSKOGEN X:X 
 

Diarienummer: 12/1223 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN 
 Genom NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 december 2012 § 250, att ta ut en 
sanktionsavgift på 44 000 kr då tillbyggnaderna på fastigheten Dalskogen X:X delvis tagits i 
bruk innan slutbesked utfärdats. 
Sökanden överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 23 april 2013 avslår 
överklagandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 80 
 
UNDERRÄTTELSE FRÅN LÄNSSTYRELSEN –  
BEGÄRAN OM YTTRANDE ÖVER ÖVERKLAGAT BESLUT OM BYGGLOV PÅ 
FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 

Byggnadsnämndens diarienummer: 2012 / 0893 
Länsstyrelsens diarienummer: 403-40142-2012 
Fastighetsadress: NN 
Sökande: NN 
Klagande: NN Kyrkvik X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden i Lysekils kommun beviljade den 1 november 2012 § 230 bygglov för 
7 radhuslägenheter samt 8 garageplatser på fastigheten Kyrkvik X:X. 
Ärendet bedömdes som planenligt, med undantag för att en lägenhetsentré p.g.a. topografin 
inte kunde göras helt tillgänglighetsanpassad. 
 
Beslutet överklagades av en granne (Kyrkvik X:X) till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
vilken nu i underrättelse ger byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över överklagande-
skriften, samt över byggherrens (NN) bemötande av överklagandet. 
 
Bilaga: Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2013 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och hemställer att 
länsstyrelsen avslår överklagandet. 
________ 
 
Yrkande 
Olle Fjordgren (M) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen 
och hemställa att länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2013 som sin egen, och 
hemställer att länsstyrelsen avslår överklagandet. 
________ 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Länsstyrelsen 
Akten 
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§ 81  
 
BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS (RADHUS) PÅ 
FASTIGHETEN MARIEDAL X:X  
 

Diarienummer: 2012/0313 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglovsansökan för tillbyggnad av radhus med uterum och ovanpåliggande 
balkong samt rivningslovsansökan för rivning av befintligt uterum. Uterummet ersätter 
befintligt uterum.  
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 16 september 
1971. 
Sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan då uterummet är indraget från tomtgräns o,6 
meter vilket enligt gällande detaljplan skall placeras i tomtgräns. 
 
Sökande har tidigare ansökt om att uppföra en större tillbyggnad vilken har varit föremål för 
inhämtande av grannars yttranden. Ansökan stred då mot gällande detaljplan då maximalt 
tillåten byggnadsarea överskreds. Berörda grannar hade synpunkter på sökt åtgärd.  
 
Sökande har  därför inkommit med en reviderad ansökan där uterummets storlek är minskat 
till planenlig yta. Vidare är balkongen indragen från ytterkanten på uterummet och 
uterummet är indraget 0,6 meter från tomtgränsen mot närmaste granne. Berörda grannar på 
fastigheterna Mariedal X:X, X:X och X:X har åter lämnats tillfälle att inkomma med yttrande 
rörande den reviderade ansökan. Yttrande har inkommit från ägarna till Mariedal X:X, X:X 
och X:X där synpunkter bland annat framförs på att tillbyggnaden ger ökad insyn, försämrar 
ljusinsläpp och är för stor. 
 
Sökande har fått ta del av grannarnas synpunkter och har begärt att få ärendet prövat. 
  
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att tillbyggnaden inte anses utgöra en väsentlig olägehet för 
omgivande fastigheter och bedöms passa in i omgivande bebyggelse då tillbygganden ersätter 
ett befintligt uterum samt att liknande uterum finns uppföra i området sedan tidigare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, liten avvikelse från 
detaljplanen. 
att rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL 
att startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  
att med detta startbesked bestämma att kontrollplanen och rivningsplanen fastställs. 
________ 
 
 
Forts. 
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Forts. § 81 
 
 
Yrkande 
Olle Fjordgren (M), Inge Löfgren (MP) och 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 
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen PBL, liten avvikelse från 
detaljplanen. 
 
Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen. 
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: Kontrollplanen och rivningsplanen 
fastställs. 
________ 
 
KRAV 
Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för 
slutbeskedet: 
Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
beviljat bygglov. Ifylld och signerad kontrollplan och rivningsplan. 
 
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 och startbesked upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dagen beslutet vunnit laga kraft. 
 
 
 
 
Forts. 
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Forts § 81 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

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

 

Underrättelse om beslutet till 

Mariedal X:X 

 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 82 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ 
FASTIGHETEN SLÄTTNA X:X 
 

Diarienummer: 2013/0083 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglovsansökan för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är belägen inom 
sammanhållen bebyggelse. Förhandsbesked för byggnadsåtgärden har lämnats av miljö- och 
byggnadsnämnden den 14 juni 2012 § 152. Förhandsbeskedet har av granne överklagats. 
Länsstyrelsen har i beslut den 14 december 2012 avslagit överklagandet. Grannen har vidare 
överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen men väljer den 31 januari  2013 
att återta sitt överklagande. 
 
Berörda grannar på fastigheterna Sandåker X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, Slättna X:X, X:X och X:X 
har lämnats tillfälle att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit från delägare till 
Sandåker X:X där synpunkter bland annat framförs på byggnadens anpassning till omgivande 
bebyggelse.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att byggnaden inte anses utgöra en väsentlig olägehet för omgivande 
fastigheter och bedöms passa in i omgivande bebyggelse. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 
För att genomföra åtgärden krävs kontrollansvarig. 
att som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. 
Namn:  NN 
Adress: XX 
________ 
 
Yrkande 
Kristoffer Zackariasson (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 
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen PBL. 
 
För att genomföra åtgärden krävs kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. 
Namn:  NN 
Adress: XX 
________ 

 

Forts. 
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Forts § 82 

 

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. 

 

I detta ärende krävs lägeskontroll. Kontakta kommunens mätenhet, 0523-61 33 48. 

 

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 

Sandåker X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 

 

Underrättelse om beslutet till 
Sandåker X:X, X:X, X:X, X:X, Slättna X:X, X:X och X:X 
 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 83 

 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD 
(TRÄDGÅRDSVÄXTHUS) PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0077 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (trädgårds-
växthus) på fastigheten Slätten X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 26 maj 1970. 
 
Fastigheterna Slätten X:X och X:X är i gällande detaljplan betecknade med BF I (det sista är 
en romersk etta). 
Planbestämmelserna för området säger bl.a.: 
”§ 5 mom. 1: 
På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och en gårds-
byggnad uppföras. Gårdsbyggnad må sammanbyggas med huvudbyggnad.” 
”§ 5 mom. 2: 
Byggnader inom med F betecknat område får icke upptaga mer än högst en fjärdedel av 
tomtarealen.” 
 
På fastigheten Slätten X:X finns sedan gammalt en huvudbyggnad. Den har byggts till efter 
bygglov daterat den 16 augusti 1989, samt efter bygglov daterat den 5 december 2003. 
Huvudbyggnaden upptar en byggnadsarea på 110 m2 
Det finns också en komplementbyggnad (gårdsbyggnad) med bygglov daterat den 
30 december 1999. Komplementbyggnaden upptar en byggnadsarea på 21 m2. 
Sammanlagd bygglovpliktig byggnadsarea på fastigheten Slätten 17:3 är 131 m2, vilket är 
13,4 % av fastighetens areal på 979 m2. 
 
Den komplementbyggnad som nu söks bygglov för har en byggnadsarea på 14,8 m2. Den har 
en byggnadshöjd som understiger 3 meter, och den ska placeras mer än 4,5 meter från 
tomtgräns. 
 
En s.k. ”friggebod” (bygglovbefriad komplementbyggnad) har flyttats från fastigheten 
Slätten 17:3 till fastigheten Slätten X:X. Fastigheten Slätten X:X är i övrigt obebyggd, och har 
samma ägarförhållanden som X:X. Även om de båda fastigheterna är två separata enheter i 
fastighetsjuridiskt avseende, finns det skäl att användningsmässigt betrakta dem som en tomt. 
 
 
Forts. 
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Det finns två sätt att betrakta fastigheterna Slätten X:X och X:X med avseende på det aktuella 
ärendet, och med beaktande av detaljplanebestämmelser samt lagtext. 
Det första är att betrakta fastigheterna Slätten X:X och X:X som två olika enheter. 
I det fallet skulle den komplementbyggnad som nu söks bygglov för på fastigheten Slätten 17:3 
vara att betrakta som en bygglovbefriad åtgärd enligt PBL 9 kap 4 § 3, och den kan uppföras 
utan bygglov. Dock innebär detta samtidigt att den enligt plan- och bygglagen 9 kap. 4 § 
bygglovbefriade byggnad som flyttats till fastigheten Slätten X:X är olaglig, då den inte har en 
huvudbyggnad att förhålla sig till. Byggnaden på Slätten X:X måste därmed undanröjas. 
Det andra är att betrakta fastigheterna Slätten X:X och X:X som en tomt. 
I det fallet skulle den byggnad som flyttats till fastigheten Slätten X:X vara (en del av) de 15 m2 
som utan bygglov får uppföras i närheten av huvudbyggnaden. Då det redan beviljats bygglov 
för en komplementbyggnad på Slätten X:X, kan inget ytterligare bygglov beviljas. 
 
Bygglov kan inte beviljas för enbart en liten komplementbyggnad på fastigheten Slätten X:X. 
En komplementbyggnad ska just vara ett komplement till en huvudbyggnad, och finns ingen 
huvudbyggnad finns heller inget att vara ett komplement till. 
 
Berörda grannar Slätten X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnat medgivande till åtgärden. 
 
Sökanden har i det ursprungliga ärendet underrättats om ansökans förhållande till lagar och 
planbestämmelser, och begärde att få ärendet prövat i befintligt skick. 
Byggnadsnämnden avslog den 25 januari 2013 § 30 en identisk ansökan om bygglov på den 
aktuella fastigheten. Motiveringen var att avvikelsen från planbestämmelserna inte kan anses 
vara en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 
Beslutet överklagades av sökanden till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Efter att sökanden NN kontaktat ledamöter i byggnadsnämnden, kontaktade dessa 
bygglovenheten för att sondera möjligheterna att ta upp ärendet på nytt i syfte att bevilja 
bygglov. Motiven till att bevilja bygglov sades vara att planavvikelsen ändå skulle vara liten, 
och att sökanden efter att ha flyttat friggeboden nu hade en lämplig stengrund att ställa en ny 
byggnad på. 
Bygglovenheten upplyste om att förutsättningen för att lämna in och få behandlat en ny 
ansökan om samma sak var att sökanden drog tillbaka sitt överklagande, så att inte samma 
byggnad skulle riskera att lyda under två motsatta beslut när överklagningsprocessen nått sitt 
slut. Bygglovenheten upplyste också om att förslaget till beslut från förvaltningens sida vid en 
ny nämndhandläggning av ärendet skulle vara att ansökan även denna gång ska avslås. 
Sökanden drog därefter tillbaka sitt överklagande, och lämnade in en ny bygglovansökan 
identisk med den tidigare. 
Sökanden har muntligen informerats om att förslaget till beslut kommer att vara detsamma 
som tidigare. 
 
 
Forts. 
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Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att fastigheterna Slätten X:X och X:X ur användnings-
synpunkt måste betraktas som en tomt. 
Det finns på denna tomt en huvudbyggnad, en bygglovpliktig komplementbyggnad, samt en 
bygglovbefriad komplementbyggnad. Den i ansökan aktuella byggnaden skulle om den 
beviljades bygglov överskrida antalet bygglovpliktiga komplementbyggnader med 100 %. 
En så stor avvikelse kan inte betraktas som en liten avvikelse, och två komplementbyggnader 
kan heller inte sägas vara i enlighet med detaljplanens syfte då denna tydligt anger ”en 
gårdsbyggnad”. 
Fastighetsägaren har ett tillgängligt alternativ, vilket är att undanröja den äldre befintliga 
bygglovbefriade komplementbyggnaden och ersätta den med byggnaden i ansökan, vilket inte 
kräver bygglov. 
Att berörda grannar inte motsätter sig en byggnadsåtgärd innebär inte att en planstridig 
åtgärd med automatik kan få bygglov. Inte heller att det skulle finnas en lämplig plats på 
tomten att placera en planstridig byggnad på kan anses vara giltigt skäl att medge 100 % 
planstridiga åtgärder. 
Ett beviljande av bygglov skulle riskera att få oönskad prejudicerande verkan inom den 
aktuella detaljplanen. 
Ansökan bör därför avslås. 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30 §. 
Beslutet kan motiveras med att avvikelsen från planbestämmelserna inte kan anses vara en 
liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 
________ 
 
Yrkanden 
Lars-Åke Olsson (FP), Olle Fjordgren (M), Leif Hansson (FP) och Leif Ahl (K) anser att 
avvikelsen är att betrakta som liten och förenligt med detaljplanens syfte och yrkar att bygglov 
ska beviljas. 
 
Anneli Strand (S) och Inge Löfgren (MP)  delar förvaltningens bedömning  att avvikelsen är 
för stor för att kunna betraktas som liten avvikelse och yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut att ansökan ska avslås. 
 
Propositionsordning 
Lars-Åke Olssons (FP) m.fl. yrkande mot Anneli Strands (S) m.fl. yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Lars-Åke Olssons m.fl. yrkande. 
 
 
Forts. 
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Omröstning begärs.  
Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Olssons m.fl. yrkande om bygglov 
Nej-röst för bifall till Strands m.fl. yrkande om avslag 
 

Ledamöter/tjg 
ersättare Parti Ja Nej 

Lars-Åke Olsson (FP) x  

Leif Hansson (FP) x  

Hans Nordlund (M) x  

Olle Fjordgren (M) x  

Kristoffer Zakariasson (S)  x 

Bo Göthesson (S) x  

Anneli Strand (S)  x 

Leif Ahl (K) x  

Inge Löfgren (MP)  x 

Summa  6 3 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för Olssons m.fl. yrkande mot 3 nej-röster för Strands m.fl. yrkande beslutar 
byggnadsnämnden i enlighet med Olssons m.fl. yrkande. 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen PBL, liten avvikelse från 
detaljplanen. 
 
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. 
 
Reservation 
Mot beslutet lämnar Anneli Strand (S) blank reservation. 
________ 
 
KRAV 
Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för 
slutbeskedet: 
Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
beviljat bygglov. Ifylld och signerad kontrollplan. 
 
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. 
 
Forts. 
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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 
  
Underrättelse om beslutet till 
Slätten X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV 
BOSTADSHUS TILL VANDRARHEM PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 
 

Diarienummer: 2011/0647 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglovsansökan för tillfällig åtgärd avseende ändrad användning av 
bostadshus till vandrarhem. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 27 juni 1985. 
Sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan då fastigheten enligt detaljplanen är avsedd för 
bostadsändamål. Vandrarhems verksamhet bedöms inte vara förenlig med gällande detaljplan 
varför bygglov för tillfällig åtgärd har sökts. En ny detaljplan har av komunfullmäktige antagits 
den 25 april 2013 där verksamheten tillåts permanent. 
 
Berörda grannar på fastigheten Skaftö-Backa X:X, X:X och X:X har lämnats tillfälle att 
inkomma med synpunkter. Från ett flertal boende i BRF Höjden, Skaftö-Backa X:X, har 
synpunkter inkommit på bland annat störningar från boende på vandrarhemmet såsom 
intrång i trädgårdar samt hög ljudnivå och ökad biltrafik i området. Från övriga grannar har 
inga synpunkter inkommit. 
Miljökontoret har i yttrande tillstyrkt föreslagen byggnation. Dess yttrande skall beaktas. 
 
Sökande har tagit del av grannarnas synpunkter och har begärt att få ärendet prövat. 
 
Förvaltningens bedömning 
Verksamheten bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för berörda grannar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att nämnden beviljar bygglov för tillfällig åtgärd enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen. 
att bygglovet skall gälla till och med 2018-12-31 
att beslutet kan motiveras med att verksamheten inte bedöms vara en väsentlig olägenhet 
samt att en detaljplan som medger verksamheten permanent är antagen av kommun-
fullmäktige.  
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) och Olle Fjordgren (M) 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 Med stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen beviljas bygglov för tillfällig åtgärd.  

 
Beslutet motiveras med att verksamheten inte bedöms vara en väsentlig olägenhet 
samt att en detaljplan som medger verksamheten permanent är antagen av 
kommunfullmäktige.  

 
2 Bygglovet skall gälla till och med den 31 december 2018. 
 
3 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 slutbeskedet: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

beviljat bygglov. 

 

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 från den dagen beslutet 

vunnit laga kraft och avslutats senast den 31 december 2018.  

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
BRF Höjden, Skaftö-Backa X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
  

Underrättelse om beslutet till 
Skaftö-Backa X:X och X:X 
 

Beslutet kungörs 

Post- och Inrikes Tidningar 
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ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I EFTERHAND FÖR FRISTÅENDE 
MUR I TOMTGRÄNS PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 
 

Diarienummer: 2011 / 1334 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i efterhand för fristående mur i tomtgräns på 
fastigheten Lönndal X:X. Lovet är sökt t.o.m. den 1 september 2016. 
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986. 
 
Bestämmelser 
Kvartersmarken i området är i detaljplanen markerad med Bq, vilket innebär: 
1 §   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. 
7 § 4 mom.   På tomt som omfattar med Bq betecknat område får befintlig huvudbyggnad 
byggas till med sammanlagt högst 15 m2 efter planförslagets fastställandedatum 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. 
9 § 1 mom.   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. 
Oaktat att det i de två senare bestämmelserna talas om krav på byggnader, framhålls också att 
hela bebyggelsemiljön och bebyggelsekaraktären i området är värdefull. Detta ska tas hänsyn 
till även vid handläggning av andra lovpliktiga ärenden i området, vilket specificeras i den 
första av ovanstående paragrafer där det föreskrivs att den typiska karaktären för den 
utvändiga miljön ska bibehållas. 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 2 kap. 6 § första stycket punkt 1: 
”Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan” 
 
 
Forts. 
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Plan- och bygglagen (SFS 2010: 900) 2 kap. 6 § tredje stycket: 
”Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas” 
 
Bygglovplikt samt ansvar 
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 6 kap. 1 § första stycket punkt 7: 
”I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, 
uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank.” 
Byggherren har i förklaring till varför byggnationen skett utan att bygglovsökts framhållit att 
han inte kände till att bygglov krävdes. 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 1 kap. 4 § (del av): 
”I denna lag avses med byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.” 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 10 kap. 5 § 
”Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller 
låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller 
anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som 
byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.” 
Det är således byggherrens uppgift att ta reda på vilka lov eller tillstånd som krävs för en 
byggnation, samt vilka anmälningar eller kontroller som ska göras. 
 
Tidigare handläggning av ärendet 
Lysekils kommuns bygglovenhet mottog den 29 juni 2011 en anmälan från ägaren till 
fastigheten Lönndal X:X att en mur var under uppförande på grannfastigheten Lönndal X:X. 
Samma dag skickades en skrivelse till fastighetsägaren med beslut om byggstopp med stöd av 
plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 31 §. 
 
I skrivelsen upplystes sökanden/byggherren om sanktionsavgiften samt om hur en sådan kan 
undvikas om det felaktigt utförda undanröjdes innan ärendet togs upp till beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden. Byggherren sökte dock tidsbegränsat bygglov i efterhand utan att vidta 
rättelse, varför byggsanktionsavgift skulle tas ut. 
Ärendet innehöll från början också en markterrasserande murdel. 
 
Skrivelsen innehöll också uppgiften att bedömningen är att den uppförda fristående muren 
inte överensstämmer med detaljplanens syfte eller lagens bestämmer, samt att det kan anses 
vara låg sannolikhet att någon form av bygglov skulle beviljas. 
 
 
Forts. 
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Personal från bygglovenheten har varit på platsen och konstaterat att det rör sig om en 
markterrasserande mur samt en på denna placerad fristående mur av betongstenar vid 
tomtgräns. 
 
Ansökan om bygglov i efterhand inkom den 16 september 2011. Tillsammans med ansökan 
inkom en skrivelse med förklaring till varför muren uppförts utan bygglov, samt 
argumentation varför bygglov i efterhand ska beviljas. 
 
Byggherren hade i och med skrivelsen från bygglovenheten, och svaret som inkom 
tillsammans med ansökan om bygglov i efterhand, getts upplysningar om samt tillfälle att 
yttra sig över möjliga följder av den vidare handläggningen av ärendet, inklusive avslag på 
ansökan samt byggsanktionsavgift. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden tog upp ärendet till beslut den 29 september 2011 § 181. Bygglov 
beviljades för den del av ansökan som gällde markterrasserande mur, men avslogs för den del 
av ansökan som gällde fristående mur. Då en betongstensmur till sin karaktär bedömdes vara 
allt annat än en tillfällig åtgärd, formulerades beslutet utan att hänsyn togs till att lovet söktes 
för begränsad tid. 
Nämnden beslutade vid samma tillfälle om byggsanktionsavgift samt om föreläggande om 
undanröjande av den fristående muren. 
 
Sökanden/byggherren överklagade miljö- och byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. Länsstyrelsen upphävde i beslut den 18 december 2012 nämndens 
beslut gällande avslag, sanktionsavgift samt undanröjande. Skälet till detta var att nämnden 
inte behandlat ansökan som en ansökan om tidsbegränsat bygglov utan som permanent 
bygglov. Ärendet återlämnades till nämnden för ny handläggning. 
Länsstyrelsen delade dock nämndens bedömning att muren är en bygglovpliktig åtgärd, samt 
bedömningen att den strider mot detaljplanen ifråga om brist på anpassning till kulturmiljön. 
 
Ny handläggning av ärendet 
Kommunicering har skett med sökanden/byggherren den 26 mars 2013 där upplysning 
lämnades att ärendet skulle tas upp i byggnadsnämnden den 8 maj 2013, att beslut ska tas i 
fråga om bygglov, föreläggande om rättelse, samt vite kopplat till föreläggandet. 
Byggherren torde också vara bekant med gången i handläggningen efter den tidigare 
nämndbehandlingen av ärendet. 
Byggherren gavs möjlighet att senast den 26 april 2013 inkomma med skrivelser, 
kommentarer eller andra synpunkter inför nämndens möte. Inget har inkommit före 
handlingarnas utskickande till nämndledamöterna. 
 
Grannehörande i ärendet har inte utförts, då förvaltningens rekommendation är att avslå 
ansökan vad gäller den fristående muren. Om nämnden vill bevilja bygglov bör ärendet 
återremitteras för grannehörande före beslut. 
 
Forts. 
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Byggherren har, genom sitt juridiska ombud NN, inkommit med en inlaga i ärendet. Till 
denna är bifogatett intyg från entreprenören samt 31 fotografier. 
 
I denna skrivelse framhålls att betongstensmuren påbörjades i mars 2011, varför äldre plan- 
och bygglag skulle använts för att pröva sakfrågan. Sökanden har enligt skrivelsen betalat in 
sanktionsavgiften, vilken förutsätts bli återbetalad. 
Kommentar:  Eventuells felaktigheter i den vägen ska naturligtvis rättas till. Ansökan om 
bygglov i efterhand kom dock in den 19 september 2011, och har behandlats som en 
bygglovansökan enligt nya plan- och bygglagen. 
 
Det hävdas med stöd av intyg från den entreprenör, som genom att vara utförare av 
byggentreprenaden kan jämställas med att vara part i ärendet, som utfört arbetet. Det hävdas 
att betongstenen bl.a. skulle ”efterlikna den bohuslänska graniten” och att den därmed ”följer 
detaljplanens krav på en pietetsfull behandling”, varför det därmed påstås att muren är 
planenlig. 
Kommentar: Både miljö- och byggnadsnämnden och länsstyrelsen har funnit att muren inte är 
planenlig, just genom att den inte är anpassad till de lokala förhållandena i de äldre delarna av 
Grundsund. 
 
Det påstås att 9 § 1 mom. i detaljplanen inte skulle vara tillämplig genom att en mur inte är en 
byggnad. 
Kommentar: Nej, en mur är inte en byggnad. Den är däremot ett byggnadsverk, och ingår 
därmed i begreppet bebyggelse, vilken enligt 9 § 1 mom. ”skall beträffande utformningen 
omsorgsfullt anpassas till områdets bebyggelsekaraktär”. 
 
I skrivelsen framförs att stadsarkitektens yttranden i ärendet utgör ”en enskild tjänstemans 
godtyckliga tyckande”. 
Kommentar: Stadsarkitektens yttranden och förslag till beslut är en del av hans uppgifter att 
framföra i tjänsten. De grundas på utbildning, erfarenhet och kunskap från ett långt yrkesliv. 
 
Som motivering till varför muren byggts framhålls att den skulle nödvändig för att förhindra 
fall ner till granntomten. I intyget från entreprenören hävdas att ”ett staket inte hade uppfyllt 
kraven på fallskydd”. 
Kommentar: Om man har behov av ett fallskydd är ett staket det naturliga valet i en äldre 
trähusmiljö. Att hävda att ett staket inte skulle kunna uppfylla kraven på säkerhet mot 
fallolyckor drar i tvivelsmål allt som står i intyget från entreprenören. 
 
Byggherrens ombud menar att syn på platsen, trots alla foton man själv skickat in, är en 
nödvändighet för att rätt kunna bedöma ärendet. Då stadsarkitekten inte ansett detta 
nödvändigt, upprepas återigen påståendet om dennes ”godtyckliga bedömningar och 
slutsatser” 
Kommentar: Med tanke på den rikliga fotodokumentationen, av vilka byggherren själv sänt in 
merparten, torde ett platsbesök före beslutet vara upp till varje nämndledamot. 
 
Forts.
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Skrivelsen innehåller också en kommentar till att stadsarkitekten ”redan före byggnads-
nämndens beslut förutskickar att rättelseanmaning och vitesfrågor kommer att behandlas”. 
Kommentar: Att inte tala om för en sökande vilken typ av förslag till beslut som förvaltningen 
kommer att lägga fram för nämnden vore att begå ett fel. Med tanke på var som tidigare har 
sagts i ärendet av både nämnden och länsstyrelsen är beslutsförslaget en självklarhet. 
 
Intyget från entreprenören som utfört arbetet innehåller bl.a. uppgiften att han ”med 
noggrannhet och aktsamhet granskat olika alternativ till sten för den aktuella muren”, 
påståenden att betongstenen skulle efterlikna bohusgranit samt att den smälter in i miljön. 
Entreprenören ska ha valt material till muren och uppfört den med 40 års erfarenhet av 
entreprenadarbeten i Bohuslän. 
Kommentar: Betongsten efterliknar inte bohusgranit, oavsett hur många års erfarenhet av 
entreprenadarbeten man har. Och att muren inte är anpassad till kulturmiljön har som redan 
nämnts både miljö- och byggnadsnämnden och länsstyrelsen redan fastslagit. 
 
Till skrivelsen från byggherrens och dennes ombud har bifogats 31 fotografier som sägs vara 
från Grundsund och Fiskebäckskil, och vilka föreställer murar av olika slag. De har inga 
specifika platsangivelser, och det går därför inte att avgöra vilka planbestämmelser som gäller 
på den aktuella platsen, varigenom fotona är av ringa ”bevisvärde”. Många kan dock genom 
tomters storlek definitivt sägas vara utanför den Bq-markerade bebyggelsen. 
Fotografierna fördelar sig ganska jämt mellan betongmurar av vilka flertalet är mark-
terrasserande, och stenmurar vilka fördelar sig rätt jämt mellan fristående och 
markterrasserande. Några bilder går inte att utläsa vad man menar med dem, och två bilder 
innehåller tegelmurar. 
Kommentar: P.g.a. att det inte framgår klart var bilderna är tagna, och vilka plan-
bestämmelser som då gäller, är det svårt att värdera dem. Helt klart är dock att byggherren 
med dessa bilder visat att betongmurar främst används vid markterrassering, och att det i 
kulturhistoriskt värdefulla sammanhang förekommer murar av sten. 
 
Byggsanktionsavgift 
En byggsanktionsavgift ska tas ut om någon uppför ett byggnadsverk utan bygglov. En 
byggsanktionsavgift ska dock inte tas ut om ett vite har dömts ut. 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 55 §: 
”En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om överträdelsen har medfört att ett vite har dömts 
ut.” 
Då det är viktigare att åstadkomma rättelse i ärendet, med därtill kopplat vite, än att besluta 
om en engångs byggsanktionsavgift, bör i detta ärende användas möjligheten att utdöma vite 
vid försummelse att efterkomma föreläggande om rättelse. 
 
 
Forts. 
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Åtgärder för att åstadkomma rättelse 
Om byggnadsnämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov i efterhand för muren, ska 
också beslutas om åtgärder för att åstadkomma rättelse. 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 20 § första stycket: 
”Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot 
denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta 
rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).” 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 27 § tredje stycket: 
”Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får byggnadsnämnden 
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.” 
Ett föreläggande av detta slag kan beslutas om en fastighetsägare inte vidtar rättelse, men är 
inte aktuellt i detta skede av ärendet. 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 37 § 
”Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 
25, 30, 31, 32, eller 33 § får förenas med vite. 
Vitet får inte förvandlas till fängelse. 
Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol.” 
 
Förvaltningens bedömning 
Fristående murar tillhör inte den traditionella kulturhistoriska stadsbilden i samhällen av det 
slag som Grundsund representerar. Det normala för områden av västkustkaraktär är att ett 
lågt staket med glesa spjälor uppförs, eventuellt på en markterrasserande mur, om detta 
behövs för avskiljning eller markering av tomter. 
 
Byggherren har i en tidigare skrivelse gjort följande påpekande: 
”Stadsarkitekten har sagt till oss att det inte finns några murar i Grundsund och det är ett 
uttalande som förvånar oss när i princip alla hus står på murar samt att de flesta husen har 
en mur mot de olika gatorna i Grundsund. Flera är sedan påbyggda med staket.” 
Ovanstående uttalande är en sammanblandning av olika begrepp. Ja, många hus i Grundsund 
har en sockel/källarvåning av sten eller som är utförd putsad/slammad. Ja, många tomter har 
terrasserande murar för att ta upp höjdskillnader i terrängen. Dessa terrasserande murar har 
då ofta som påpekas ett staket ovanpå som avgränsning. Nej, det förekommer inte fristående 
murar med båda sidor ovan mark, och skulle de i enstaka speciella fall förekomma i denna 
känsliga kulturhistoriska miljö så är de inte byggda av betongstenar. Inte ens runt kyrkan och 
dess kyrkogård i Grundsund är byggt en granitmur, vilket annars är vanligt förekommande i 
Bohuslän. 
 
 
Forts. 
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Byggherren skriver också: 
”Vi är också väl medvetna om att det finns mycket tycke och smak i detta men muren är i 
princip osynlig från Kamperhog och kan inte störa stadsbilden. Från Lönndalsvägen syns 
den överhuvudtaget inte och går man upp på bergen och tittar ner så täcker vår buske och 
vårt hus större delen av denna mur.” 
Om muren syns eller inte från vissa betraktningspunkter är oväsentligt för bedömningen. 
Handläggningen av detta ärende har, förutom vad gäller den specifika fristående muren, en 
principiellt viktig dimension för eventuella framtida ärenden av denna art. 
Bifogade bilder från byggherren säger också emot att ”muren är i princip osynlig från 
Kamperhog” då den framträder tydligt på en bild just därifrån. 
Tycke och smak kan för all del spela viss roll för bedömningar av byggnadsverk, men kunskap 
om arkitekturhistoria, stadsbyggnad samt kulturhistoriska miljöer är också vetenskapligt och 
erfarenhetsmässigt grundade kriterier för utvärdering av bygglovsansökningar 
 
Av vikt för bedömningen av ärendet är också att länsstyrelsen vid en tidigare prövning 
fastslagit att muren är bygglovpliktig, samt att den strider mot detaljplanens krav på 
anpassning till kulturmiljön och inte kan betraktas som en liten avvikelse. 
 
Den nya skrivelsen från byggherren, och inskickade fotografier av okända murar, föranleder 
inga andra bedömningar av ärendet än de som tidigare framförts från förvaltningens sida. 
 
Bygglovansökan för den av betongstenar uppförda fristående muren bör avslås, med 
motiveringen att denna typ av byggnadsverk inte tillhör den normala byggnadstraditionen i 
detta område med kulturhistoriskt värdefull miljö, vilket gör att den strider mot såväl 
detaljplanens regler och syften som plan- och bygglagens krav. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 9 kap. 30 § första 
stycket punkt 2 och 4, avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov avseende fristående 
betongstenmur vid fastighetens tomtgräns. 
Beslutet kan motiveras med att byggnadsåtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser och 
syfte, samt mot plan- och bygglagens krav på hänsyn till stadsbild och kulturvärden på 
platsen. 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 20 §, 
förelägger ägarna till fastigheten Lönndal X:X att senast fyra (4) månader efter att detta beslut 
vunnit laga kraft ha undanröjt den fristående mur som uppförts utan bygglov längs 
fastighetens tomtgräns. 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 37 §, 
bestämmer att ett löpande vite på 20 000:- ska tas ut per påbörjad kalendermånad efter den 
tidsgräns som gäller för undanröjande av muren, om muren vid dessa tidpunkter inte är helt 
undanröjd. 
________ 
 
 
Forts. 
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Yrkanden 
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden ska bevilja tillfälligt bygglov i efterhand. 
 
Bo Göthesson (S) och Olle Fjordgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Löfgrens yrkande mot Göthesson m.fl. yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Göthessons m.fl. yrkande. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 9 kap. 30 § första stycket punkt 2 och 

4, avslår nämnden ansökan om tidsbegränsat bygglov avseende fristående 
betongstenmur vid fastighetens tomtgräns. 
 
Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser 
och syfte, samt mot plan- och bygglagens krav på hänsyn till stadsbild och 
kulturvärden på platsen. 

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

fastigheten Lönndal X:X NN och NN, båda med adress XX, att senast fyra (4) månader 
efter att detta beslut vunnit laga kraft ha undanröjt den fristående mur som uppförts 
utan bygglov längs fastighetens tomtgräns. 

 
3 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 11 kap. 37 §, bestämmer nämnden att 

ett löpande vite på 20 000:- ska tas ut per påbörjad kalendermånad efter den tidsgräns 
som gäller för undanröjande av muren, om muren vid dessa tidpunkter inte är helt 
undanröjd. 

 
4 Beslutet ska antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 
________ 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
 
Inskrivningsmyndigheten 
Akten
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD PÅ 
FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X – NU FRÅGA OM UPPSKOV MED 
AVGÖRANDE AV ÄRENDET 
 

Diarienummer: 2013 / 0119 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Olsson (FP) i handläggningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten 
Dalskogen X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 25 mars 2010. 
 
Inom nu gällande detaljplan är utnyttjandegraden av den aktuella fastigheten maximerad till 
40 %. Denna nivå är uppfylld med den befintliga byggnaden på fastigheten. 
 
Nu söks bygglov för en tillbyggnad på 234 m2 som skulle öka utnyttjandegraden till 48,7 %. 
Detta innebär en överyta på cirka 22 %, vilket tillsammans med kvadratmeterytan får anses 
vara för stort för att kunna kallas en liten avvikelse som stämmer med detaljplanen syfte. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2012 § 56 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ändra detaljplanen från 2010, för att bl.a. ge större utnyttjandegrad på 
fastigheterna. Denna ändring skulle innebära att fastigheten Dalskogen 3:10 kan bebyggas upp 
till 50 % av fastighetsarean. 
 
Den nya planen är avsedd att föras upp till kommunfullmäktige för antagande den 
30 maj 2013. Därpå kan den vinna laga kraft efter fyra veckor, om den inte överklagas. 
Ett ärende gällande bygglov eller förhandsbesked ska avgöras inom tio veckor från det att 
ärendet är komplett. I det aktuella ärendet kan det sannolikt bli svårt att hinna med detta. 
 
Plan- och bygglagen 9 kap. 28 §: 
”Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som 
omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, 
ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden 
besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om 
expropriations-tillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har 
avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom 
in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan 
dröjsmål.” 
 
Forts. 
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Sökanden har underrättats om att ärendet ska tas upp i byggnadsnämnden för beslut om 
uppskov med avgörandet. 
 
Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att ansökan gäller en för stor yta för att den 
ska kunna betraktas som en liten avvikelse som stämmer med den befintliga detaljplanens 
syfte. Det är heller inte fråga om en tidsbegränsad åtgärd, utan en permanent tillbyggnad. 
 
Det planarbete som snart är slutfört syftar till att möjliggöra den sökta åtgärden, men det 
ligger längre fram i tid än vad handläggningsreglerna medger. Det riktiga i denna situation är 
att utnyttja möjligheten enligt PBL 9 kap. 28 § att skjuta upp bygglovbeslutet tills det finns en 
ny laga kraftvunnen detaljplan. När planen vunnit laga kraft kan beslut i ärendet fattas på 
delegation. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 28 §, 
bygglovärendet inte ska avgöras innan detaljplanearbetet avslutats med en laga kraftvunnen 
plan, dock senast inom två år från det att ärendet bedömts vara komplett. 
________ 
 
Yrkanden 
Leif Hansson (FP) och Olle Fjordgren (M) yrkar att nämnden ska bevilja bygglov. 
 
Inge Löfgren (MP) och Anneli Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Hanssons m.fl. yrkande mot Löfgren m.fl. yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Löfgren och Strands yrkandet. 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 28 § beslutar nämnden att bygglovärendet inte ska 
avgöras innan detaljplanearbetet avslutats med en laga kraftvunnen plan, dock senast inom 
två år från det att ärendet bedömts vara komplett. 
________ 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
Akten 
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 
FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X 
 

Diarienummer: 2013/0041 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med burspråk på ca 3,4 m2. 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 17 april 1970, men 
upprättades redan 1962. 
 
Inom området tillåts enligt detaljplanen en maximal byggnadsarea på 80 m2 för huvud-
byggnaden samt ett med detta sammanbyggt uthus på maximalt 20 m2. Byggnadsnämnden får 
där så prövas lämpligt medge att uthuset uppförs fristående. 
 
Bygglov på fastigheten Lyse-Berga X:X beviljades den 28 februari 2008 § 59 för en tillbyggnad 
av huvudbyggnaden med dels en wc/duschrumsdel på 4,3 m2 och dels ett inglasat uterum på 
20,6 m2. Innan bygglovet 2008 beviljades var den befintliga byggnadsytan för 
huvudbyggnaden 75,8 m2. Den totala byggnadsytan resulterade i en huvudbyggnad på 
100,7 m2, vilket är en överyta för denna byggnaden på +25 %. 
 
I bygglovakten för fastigheten framgår att bygglov beviljats den 1 juni 1966 för en 
förrådsbyggnad med en byggnadsyta på 18,2 m2. I och med detta har fastigheten en total 
överyta på +19 %. 
I samband med granskning av nu aktuell ansökan för tillbyggnad av huvudbyggnaden har syn 
gjorts på platsen där det kunde konstateras att förrådsbyggnaden har byggts till med en 
garagedel om ca 32 m2 utan att bygglov har sökts. 
 
Den tillbyggda garagedelen saknar bygglov men har enligt uppgift uppförts för mer än 10 år 
sedan, och därmed kan inte ingripande för att åstadkomma rättelse genomföras. Detta innebär 
dock inte att tillbyggnaden är legaliserad, och inte heller att den ska bortses från vid vidare 
bygglovhandläggning på fastigheten. 
 
Befintlig byggnadsarea på fastigheten är en huvudbyggnad på 100,7 m2 samt ett förråd på 
18,2 m2 för vilka det finns bygglov. Därtill kommer en tillbyggd garagedel på 32 m2 utan 
bygglov. Sammanlagt blir detta cirka 151 m2, vilket tillsammans med det burspråk på 3,4 m2 
som nu söks bygglov för skulle ge en total överyta på drygt +54 %. 
Detta kan varken anses vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser, eller vara 
förenligt med detaljplanens syfte. 
 
Forts. 
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Förvaltningen har kommunicerat med sökanden, och denna har begärt att få ärendet prövat av 
nämnden i befintligt skick. 
Sökanden har hänvisat till att garagetillbyggnaden funnits i mer än 20 år, samt att den finns 
med på en karta som Lysekils kommun har lämnat ut. Detta tillsammans med det faktum att 
det tidigare är beviljat bygglov för större överytor inom planområdet anser man borde 
innebära att även detta ärende ska få bygglov beviljat. 
 
Inga grannar har hörts i ärendet då avvikelsen är så stor att ansökan borde resultera i ett 
avslag. Om nämnden anser att bygglov ändå ska beviljas, bör ärendet först återremitteras till 
förvaltningen för grannehörande. 
 
Förvaltningens bedömning 
Det nu aktuella ärendet ska bedömas enligt nu gällande plan- och bygglag (SFS 2010:900). De 
eventuella planavvikelser som tidigare erhållit bygglov i området enligt äldre lagstiftning, kan 
inte läggas till grund för att med dagens lagstiftning medge så stor total avvikelse i 
byggnadsarea på en fastighet. 
 
Den fastighetskarta som används av Lysekils kommun, och ur vilken utsnitt lämnas ut på 
begäran, är upprättad av Lantmäteriet och den uppdateras genom flygfotografering vart tredje 
år. Att en byggnad finns med på den kartan innebär således inte att den har bygglov eller på 
annat sätt är godkänd och legaliserad, utan det är en bekräftelse av den fysiska verkligheten. 
 
En total överyta på +54 % på en fastighet inom detaljplan, när det endast finns bygglov för en 
överyta på +19 %, kan inte förlikas med plan- och bygglagens krav på att en planavvikelse för 
att kunna accepteras ska vara ”liten och förenlig med detaljplanens eller områdes-
bestämmelsernas syfte”. 
 
Förvaltningens mening är att ansökan bör avslås med hänvisning till den alltför stora 
planavvikelsen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30 §. 
Beslutet kan motiveras med att avvikelsen från planbestämmelserna inte kan anses vara en 
liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) och Hans Nordlund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
 
Forts. 
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen avslår nämnden ansökan. 
 
Beslutet  motiveras med att avvikelsen från planbestämmelserna inte kan anses vara en liten 
avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökanden, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
Akten
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AV LÄNSSTYRELSEN UPPHÄVT BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X  
 

Diarienummer: 2013/0058 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd. Förrådet 
ersätter befintligt något mindre förråd. Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 
Detaljplanen antogs den 9 december 1993.  
 
Byggnadsnämnden beviljade den 17 augusti 2001 bygglov för rubricerad åtgärd. 
Byggnadsåtgärden blev inte utförd varför förnyelse av detta bygglov söktes och beviljades av 
miljö- och byggnadsnämnden den 29 november 2012. Bygglovsansökan från 2012 baserades 
på samma handlingar som låg till grund för bygglovsbeslutet 2001.  
 
Berörd granne Kyrkvik X:X överklagade nämndens beslut från 2012 till länsstyrelsen som i 
beslut den 18 februari 2013 upphäver nämndens beslut och lämnar ärendet åter till 
byggnadsnämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen bedömde att handlingarna i beslutat 
bygglov var av för låg kvalitet, dock var handlingarna de samma som i beslutat bygglov från 
2001 där ingen överklagade beslutet. Sökande har nu inkommit med handlingar av högre 
kvalitet. 
 
Sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan då tillbyggnaden är försedd med tak av bandtäckt 
plåt vilket enligt gällande detaljplan skall vara mattröda tegelpannor. Vidare är taklutningen i 
sökt åtgärd 14° vilket minimalt får vara 27°. Slutligt är taket på tillbyggnaden utformat som 
pulpettak vilket enligt gällande detaljplan skall vara utformat som sadeltak. 
 
Avvikelserna betraktas som liten då sökt byggnation avser en flackare taklutning och enklare 
takutformning vilken inte försämrar utsikt eller ljusförhållanden på omkringliggande 
fastigheter. Att byggnaden förses med bandtäckt plåt bedöms vara förenligt med ett prydligt 
och ändamålsenligt byggande då åtgärden avser en mindre förrådsbyggnad där bandtäckning 
är vanligt förekommande i omkringliggande bebyggelse på liknande byggnadsverk.  
 
Berörda grannar på fastigheterna Kyrkvik X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnats tillfälle att 
inkomma med yttrande. Ägarna till Kyrkvik X:X och X:X har lämnat sitt medgivande. 
Yttrande har inkommit från ägarna till Kyrkvik X:X där synpunkter bland annat framförs på 
att tillbyggnaden skall vara brandklassad och att marknivåer och tillbyggnadens höjd skall 
anpassas till förhållandena på Kyrkvik X:X. Ägarna till Kyrkvik X:X motsätter sig däremot inte 
uppräknade avvikelser mot detaljplanen som sökt byggnation medför. 
 
 
Forts. 
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Av inlämnade ritningar kan konstateras att sökt åtgärd kommer att utföras med mineritskivor 
invändigt i väggar och tak mot Kyrkvik X:X samt förses med en dörr utförd i brandteknisk 
klass EI 30. Dessa åtgärder bedöms vara tillräcklig brandavskiljning mot Kyrkvik X:X. 
Höjdsättning av mark och tillbyggnaden bedöms vara en fråga för varje fastighet för sig. 
 
Sökt åtgärd bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för omkringliggande fastigheter. 
Sökande har fått ta del av grannarnas synpunkter, har kommenterat dessa och har begärt att 
få ärendet prövat. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, liten avvikelse från 
detaljplanen. 
att startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen. 
att tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
att kontrollplanen fastställs. 
________ 
 
Yrkande 
Lars-Åke Olsson (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 
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, liten avvikelse från 
detaljplanen. 
 
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 
slutbeskedet: 
Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
beviljat bygglov. Ifylld och signerad kontrollplan. 
 
 
Forts. 
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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 och startbesked 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 
Kyrkvik X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
 
Underrättelse om beslutet till 
Kyrkvik X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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ÅTERREMITTERAD ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV I TVÅ ÅR FÖR 
TÄLTCAMPING PÅ FASTIGHETEN MELLBY X:X 
 

Diarienummer: 2012 / 0562 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i två 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”. 
 
Byggnadsnämnden behandlade den 4 april 2013 § 66 en ansökan om att förnya bygglovet för 
en period om fem år. Nämnden beslutade då att återremittera ansökan till samhällsbyggnads-
förvaltningen med instruktion att med sökanden diskutera en minskning av tidsperioden till 
två år. Nämnden önskade också, om sökanden gick med på att minska tiden, att i ett förslag 
till nytt beslut skulle ingå en formulering att om inte vägfrågan löses inom den aktuella tiden 
kunde inget ytterligare bygglov påräknas. 
Sökanden har efter diskussioner med samhällsbyggnadsförvaltningen ändrat ansökan till att 
gälla en period av två år. 
 
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. 
 
 
Forts. 
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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.” 
 
Berörda grannar Mellby X:X och X:X; Skogshem X:X; Vrångebäck X:X; samt Mellby vägsam-
fällighet har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Medgivande till åtgärderna har inkommit från Mellby X:X och Vrångebäck X:X inkom inför 
nämnden behandling av ärendet den 4 april 2013. 
Yttrande har vid både nu och tidigare 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. Det framhålls att man försökt hjälpa de sökande att få till en 
annan väglösning, men inte sett detta ge resultat. Man vill nu därför se en annan dragning av 
vägen genom initiativ från de bygglovsökande. 
Sökanden har underrättats om det senaste yttrandet från Skogshem X:X, och har inkommit 
med ett bemötande av de synpunkter som framförs i yttrandet. Sökanden har även gjort en 
översiktlig trafikberäkning, samt lämnat kartor på två alternativa vägdragningar. 
Yttrande föreligger även från vägföreningens styrelse genom dess ordförande, där det 
framhålls att föreningen inte har något att erinra mot verksamheten, men att denna kommer 
att belastas av kostander för vägåtgärder samt en årlig vägavgift. Vägföreningen har även haft 
ett möte den 16 mars 2013, och protokollsutdraget visar att ”NN för närvarande ej kan 
medverka i den föreslagna omläggningen av vägen”. 
NN bereder ett kompletterande yttrande, vilket läggs till ärendets bilagor så snart det 
inkommer. 
 
Förvaltningens bedömning 
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 tvåårsperioden 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. 
 
 
Forts. 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2013-05-08 42 (46) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

Forts. § 89 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov i två år enligt ansökan, med stöd av plan- 
och bygglagen 9 kap. 33 §. 
Beslutet kan motiveras med att verksamheten som sådan passar i området, att den uppfyller 
alla kriterier utom ”trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö” (PBL 2 kap. 6 § 
första stycket punkt 6), samt att den då vid en värdering av allmänna samt olika enskilda 
intressen kan tillåtas under begränsad tid. 
Byggnadsnämnden bör som upplysning meddela sökanden att om ingen för alla parter 
acceptabel trafiklösning fysiskt påbörjats inom den nu aktuella tvåårsperioden, ska det anses 
att frågan inte kommer att lösas inom överskådlig tid, och inga ytterligare lov kommer därmed 
att 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. 
________ 
 
Yrkande 
Lars-Åke Olsson (FP), Bo Göthesson (S), Inge Löfgren (MP), Hans Nordlund (M) och 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 9 kap. 33 § plan- och bygglagen beviljas tidsbegränsat bygglov i två år 

enligt ansökan.  
Beslutet motiveras med att verksamheten som sådan passar i området, att den 
uppfyller alla kriterier utom ”trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö” 
(PBL 2 kap. 6 § första stycket punkt 6), samt att den då vid en värdering av allmänna 
samt olika enskilda intressen kan tillåtas under begränsad tid. 

 
2 Bygglovet skall gälla till och med den 15 maj 2015. 

 
Upplysning 
Byggnadsnämnden upplyser sökanden att om har ingen för alla parter acceptabel 
trafiklösning fysiskt påbörjats inom den nu aktuella tvåårsperioden, ska det anses att 
frågan inte kommer att lösas inom överskådlig tid, och inga ytterligare lov kommer 
därmed att beviljas. 

 
3 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. 

________ 
 
 
Forts. 
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KRAV 
Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för 
slutbeskedet: 
Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
beviljat bygglov. 
 
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 tidsbegränsat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år från den 
dagen beslutet vunnit laga kraft och avslutats senast den 15 maj 2015.  
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökanden 
Skoghem X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
 
Underrättelse till: 
Mellby X:X och X:X, Vrångebäck X:X och NN 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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FÖRNYELSE AV TIDIGARE BEVILJAT POSITIVT FÖRHANDSBESKED 

FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETERNA ULSERÖD  

X:X OCH X:X 

 

Diarienummer: 2012 / 0059 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser förnyelse av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
avstyckningar av tomter från fastigheten Ulseröd X:X. 
Fastigheterna är belägna utanför detaljplanelagt område, samt bedöms ligga utanför 
sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheterna är belägna utanför riksintresseområde och utanför strandskyddat område. 
 
Miljö-och byggnadsnämnden meddelade positivt förhandsbesked för dessa bostadstomter den 
28 februari 2008 § 64. De fastighetsreglerades därefter och fick beteckningarna Ulseröd X:X 
och X:X. 
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R1: 
”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för 
förtätning. 
Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter, service, 
begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller 
tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som t.ex. 
familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får 
genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.” 
 
På en av de nyskapade tomterna ligger ett hus, och i omedelbar anslutning till de nya tomterna 
ligger tre obebyggda tomter med annan ägare. 
Sökanden anger ekonomiska skäl till ansökan. Gården (stamfastigheten) behöver repareras 
och underhållas. 
 
 
Forts. 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 
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Ärendet diskuterades i miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp 2007-10-04, vilket 
resulterade i följande yttrande: 

”Samrådsgruppen anser att placeringen av två nya tomter i samband med redan befintliga 
kan bedömas utgöra en bebyggelsegrupp som inte försvårar en framtida lämplig 
planläggning. Gruppen är därför principiellt positiv till projektet. 
Sökanden skall uppmanas att ta kontakt med miljöavdelningen för diskussioner kring 
placering och typ av enskild avloppsanläggning. Remiss skall skickas till Bohusläns 
museum, och grannar skall tillfrågas om man har några synpunkter på planerna. 
Samrådsgruppen anser att, med beaktande av ovanstående, miljö- och byggnadsnämnden 
som svar på ansökan om förhandsbesked bör förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas.” 
 
Yttrande från miljöavdelningen föreligger sedan tidigare, i vilket sägs: 
”Miljöavdelningen kan konstatera att båda tomterna i huvudsak består av berg och att det 
därmed finns begränsade möjligheter att göra avloppsanläggning inom tomt. Med fördel 
samordnas avloppshanteringen för de två enbostadshusen och en anläggning får då troligen 
placeras utanför tomterna ifråga. Hänsyn måste även tas till befintliga närliggande samt 
nya planerade vattenbrummar. För WC med annan lösning än sluten tank får sökanden i 
samråd med miljöavdelningen utreda vilka möjligheter som finns. En avloppsanläggning 
som innebär utsläpp från WC ska även bedömas om den kan påverka Natura 2000-området 
(Gullmarn) negativt. Ansökan om tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning kommer 
att skickas till Länsstyrelsen för deras yttrande angående Natura 2000.” 
 
Då det finns fornlämningar (Lyse 452 och 549) i närheten av de planerade tomterna skickades 
remiss skickats till Bohusläns museum i samband med ärendets ursprungliga handläggning. 
Från museet meddelades att vid placering av infiltrationsanläggningar för enskilda avlopp 
skall noga tillses att dessa inte berör eller påverkar fornlämningarna. 

 
Berörda grannar Ulseröd X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har på nytt getts tillfälle att yttra 
sig över ansökan. Inga synpunkter har inkommit. 

 
Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att inga förutsättningar har förändrats sedan 
det tidigare förhandsbeskedbeslutet togs. 
Förvaltningen anser därför att en förnyelse av det positiva förhandsbeskedet kan lämnas, med 
villkoret att tillstånd för avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt 
behandlas. 
 
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 de aktuella fastigheterna. 
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 tillstånd för anläggande av enskild 
avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
________ 
 
Forts. 
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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 Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) förklarar 

nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på de aktuella fastigheterna. 
 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 
Byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 
avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
________ 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökanden 
 
Underrättelse till: 
Ulseröd X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
 
 


