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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd:  Byggnadsnämnden  Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2013-06-13 Justeringsdatum:               2013-06-14 

Anslagsdatum:            2013-06-14 Anslagets nedtagande: 2013-07-06 

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

 
 
Sammanträdestid: 2013-06-13 kl. 09.15 – 11.15 

 
Lokal: Borgmästaren 

 
Beslutande 
Ledamöter: 

Ersättare: 
Kristoffer Zackariasson (S) för Jerry Jacobsson (S) 
Olle Fjordgren (M) för Bo Göthesson (S) § 103 

Yngve Larsson (FP), ordf. 
Torbjörn Stensson (obunden), vice ordf. 
Hans Nordlund (M)  
Richard Åkerman (M) 
Lars-Åke Olsson (FP) 
Christer Hammarqvist (C) 
Bo Göthesson (S), ej § 103 
Anneli Strand (S) 
Inge Löfgren (MP) 
Leif Ahl (K) 
 
Tjänstemän: 
Gunvor Crogård, bygglovhandl/nämndsekr 
Mats Carlsson, stadsarkitekt 
Lena Bergqvist, administrativ handläggare  
t.o.m. § 93 
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandl./bygg.insp.  
fr.o.m. § 93 

 
 
Frånvarande 
Bo Göthesson (S) § 103 
 
Ersättare ej i tjänst 
Olle Fjordgren (M) ej § 103 

 
Paragrafer: 
 

91 – 107 
 
 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 

 
 
 
……………………………………………….. 
Yngve Larsson 
 

Justerare: 
 
 

 
 
……………………………………………….. 
Inge Löfgren 
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§ 91 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:  
 
Extraärenden 
4.4 
Anmäles länsstyrelsens beslut –  
Upphäver byggnadsnämndens beslut om bygglov på fastigheten Stockevik X:X. 
 
4.5 
Anmäles länsstyrelsens beslut –  
Avslår överklagande av beslut om bygglov för ändring av bygglov för fritidshus på fastigheten 
Evensås X:X. 
________ 
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§ 92 
 
SAMMANSTÄLLNING APRIL OCH MAJ – 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: april  2013 

-   29   beviljade bygglov 
-     9   utfärdade startbesked 
-   15   utfärdade slutbevis 

 
Beviljade delegationsbeslut: maj  2013 

-    37   beviljade bygglov 
-      7   utfärdade startbesked 
-      7   utfärdade slutbevis 
-      2   beslut om kontrollplan 

 
 
Beredning 
Sammanställning 
Delegationslistor 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporterna antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 93   
 
TERTIALBOKSLUT APRIL 2013 FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 
 

Diarienummer: BYN 13-13-042  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t.o.m. april 2013. 
Tertialrapporten t.o.m. april 2013 redovisar på en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr 
för nämndens verksamhet. 
Avvikelsen består av högre intäkter än förväntat, främst på bygglovsidan. Kostnadssidan följer 
budget men med ett litet överskott på personalsidan. 
Prognosen för helåret påverkas av att 0,2 mnkr drogs bort av ekonomienheten från 
byggnadsnämndens förslag till budget, istället för att som tänkt fördelas på hela 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta påverkar prognosen negativt. Trots det är prognosen 
för nämndens verksamhet ett överskott på 0,2 mnkr. 
 
Bilaga: Tertialrapport april 2013 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner tertialrapporten per den 30 april 2013 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Diariet



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2013-06-13 5 (33) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 94 
 
GRANSKNINGSYTTRANDE –  
DETALJPLAN FÖR GAMLESTAN 22:1, LYSEKILS KOMMUN 
 

Diarienummer: LKS 11-198-214 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten Gamlestan 22:1 ingår i detaljplanen för Gamlestan, antagen den 5 december 1986 
och ändrad den 12 februari 1996. Fastigheten har en areal på 1048 m2, och är i gällande 
detaljplan avsedd för småindustri och handel. 
Syftet med det nu aktuella planarbetet är att tillåta boende med handel i bottenplanet. 
 
 
Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 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 den 24 maj 2013 som sin egen och 
överlämnar den som nämndens yttrande till kommunstyrelsens planenhet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Diariet 
Planenheten
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§ 95 

 
GRANSKNINGSYTTRANDE –  
DETALJPLAN FÖR KYRKVIK 12:4, LYSEKILS KOMMUN 
 

Diarienummer: LKS 12-406-214 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten Kyrkvik 12:4 regleras av en detaljplan antagen den 23 november 1987. Fastigheten 
har en areal på 1626 m2, och är i gällande detaljplan betecknad med A, vilket endast tillåter 
sådana verksamheter som har allmänt huvudmannaskap (stat, landsting, kommun). 
Syftet med det nu aktuella planarbetet är att tillåta boende och/eller skola/förskola. 
 
Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2013 
________ 

 
Yrkanden 
Leif Ahl (K) menar att dagis/förskola är den lämpligaste och samhällsnyttigaste användningen 
av fastigheten i detta område, och anser därför att planbeteckningen allmänt ändamål inte ska 
ändras så att boende kan bli tillåtet på den aktuella fastigheten, och yrkar att nämnden inte 
ska anta förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Torbjörn Stensson (obunden) och Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta 
förvaltningens tjänsteskrivelse som sig egen. 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Ahls yrkande mot Stensson och Göthessons yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Stensson och Göthessons yrkande. 
________ 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2013 som sin egen och 
överlämnar den som nämndens yttrande till kommunstyrelsens planenhet. 
________ 

 
Reservation 
Mot beslutet lämnar Leif Ahl (K) blank reservation. 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Diariet 
Planenheten 
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§ 96 
 
SAMRÅDSYTTRANDE –  
DETALJPLAN FÖR RÄKBODARNA, DEL AV SÖDRA HAMNEN 1:115,  
LYSEKILS KOMMUN 
 

Diarienummer: LKS 11-103-214 
 
Ärendebeskrivning 

Planområdet, vilket är på cirka 0,5 ha varav hälften vatten, är beläget på Södra hamnens 

strandpromenad intill Curmans villor. I gällande plan från 1932 är området markerat som 

”allmän plats”, men delar av det används genom tidsbegränsade bygglov för enskilda ändamål. 

Syftet med det nu aktuella planarbetet är främst att bekräfta rådande förhållanden genom att 

skapa permanenta byggrätter för Räkbodarna och Restaurangpråmen. 
 
Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2013 
________ 
 
Yrkande 
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
________ 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2013 som sin egen och 
överlämnar den som nämndens yttrande till kommunstyrelsens planenhet. 
________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Diariet 
Planenheten 
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§ 97 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV 
STÖDMUR PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 

Diarienummer: 12/0903 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, Kyrkvik X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2012, att bevilja bygglov för 
uppförande av stödmur på fastigheten Kyrkvik X:X. 
Beslutet överklagades av berörd granne Kyrkvik X:X till länsstyrelsen som i beslut den  
14 maj 2013 avslår överklagandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till  
Akten
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§ 98 
 
ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X 
 

Diarienummer: 11/0845 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN och NN 
Klagande: NN och NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2012 § 30 om bygglov för nybyggnad 
av fritidshus och gäststuga på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. 
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 17 december 2012 avslår 
överklagandena. 
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom den 31 maj 2013 
avslår överklagandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 99  
 
ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  
BIFALLER ÖVERKLAGANDE ÖVER LÄNSSTYRELSENS BESLUT  
ATT AVVISA ÖVERKLAGANDE ÖVER NÄMNDENS BESLUT OM POSITIVT 
FÖRHANDSBESKED PÅ FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X 
 

Diarienummer: 11/0980 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN och NN 
Klagande: NN 
 
Ärendebeskrivning  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2012 § 146 om positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus på, samt avstyckning av tomter från fastigheten Djupedal X:X. 
Beslutet överklagades av NN till länsstyrelsen som i beslut den 14 december 2012 avvisar 
överklagandet. 
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, som i dom den 3 juni 2013 
bifaller NN:s överklagande och undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar målet till 
länsstyrelsen. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 100 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
UPPHÄVER BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN 
STOCKEVIK X:X 
 

Diarienummer: 12/0851 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN och NN 
 NN genom ombud NN 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2013 § 31, att bevilja bygglov för ombyggnad och 
ändrad användning av cafébyggnad till bostadsändamål på fastigheten Stockevik X:X. 
Beslutet överklagades av berörda grannar Stockevik X:X och Stockevik X:X till länsstyrelsen 
som i beslut den 31 maj 2013 upphäver byggnadsnämndens beslut och lämnar ärendet åter till 
nämnden för ny handläggning. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 101  
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV 
BYGGLOV FÖR FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN EVENSÅS X:X 
 

Diarienummer 13/0093 
Fastighetsadress XX 
Sökande NN 
Klagande NN och NN 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2013 att bevilja bygglov för ändring av bygglov för 
fritidshus på fastigheten Evensås X:X. 
Beslutet överklagades av berörd granne Evensås X:X till länsstyrelsen som i beslut den 31 maj 
2013 avslår överklagandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 102 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR 123 PARKERINGSPLATSER OCH  
13 HUSBILSUPPSTÄLLNINGSPLATSER, SAMT  
FÖR ANVÄNDNING SOM BÅTUPPLAG,  
PÅ DEL AV FASTIGHETERNA SÖDRA HAMNEN 1:115 OCH 1:77 
 

Diarienummer: 2013 / 0125 
Sökande: Lysekils kommun 
 Utvecklingsenheten / Johan Thylén 
Adress: 453 80  Lysekil 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för 123 parkeringsplatser och 13 husbilsuppställnings-
platser, samt för användning som båtupplag, på del av fastigheterna Södra Hamnen 1:115 och 
1:77. 
Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 13 maj 1971. 
 
Detaljplanen anger att användningen av huvuddelen av området ska vara för järnvägstrafik 
och därmed samhörigt ändamål. En mindre del av området får enligt planen användas för 
biluppställning. 
Tidigare byggnader inom området, för järnvägsändamål och busstrafik, har rivits. 
 
Fastigheten Södra Hamnen 1:77 ägs av Trafikverket. Lysekils kommun arrenderar för 
parkeringsändamål den del av 1:77 som nu föreslås tas i anspråk enligt ansökan. 
 
Inga grannar har ansetts vara berörda i sådan omfattning att de ska höras i ärendet. 
 
Bedömning 
Området ska enligt detaljplanen användas för olika slag av trafikändamål. Då inget behov av 
marken föreligger för järnvägstrafik, förefaller det rimligt att kunna bredda användningen till 
andra trafikslag, och att betrakta detta som en liten avvikelse från planbestämmelserna. 
 
Ingen påtaglig omgivningspåverkan kan anses uppkomma av föreslagen användning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, liten avvikelse från 
detaljplanen. 
att beslutet kan motiveras med att användningen följer beteckningen ”trafikändamål” men att 
då järnvägsverksamheten frånträtt marken bör användningen kunna breddas till andra 
trafikslag. Ingen betydande omgivningspåverkan kan anses uppkomma. 
 
att startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. 
 
att med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: 
Kontrollplanen fastställs. 
________ 
 
 
Forts. 
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Forts. § 102 
 
Yrkanden 
Torbjörn Stensson (obunden) och Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. Bo Göthesson menar att området redan idag används som uppställning för husbilar 
och ser positivt på att uppställningen nu legaliseras med bygglov. 
 
Inge Löfgren (MP) anser att husbilsuppställning är att betrakta som camping och inte en fråga 
om husbilsparkering. Vidare anser han att husbilsuppställning på den aktuella platsen inte är 
att betrakta som liten avvikelse från detaljplanen, och yrkar att nämnden ska avslå ansökan 
om bygglov. 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Stensson och Göthessons yrkande mot Löfgrens yrkande. 
  
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Stensson och Göthessons yrkande. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, liten avvikelse från 
detaljplanen. 
 
Beslutet motiveras med att användningen följer beteckningen ”trafikändamål” men att då 
järnvägsverksamheten frånträtt marken bör användningen kunna breddas till andra trafikslag. 
Ingen betydande omgivningspåverkan kan anses uppkomma. 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: 
Kontrollplanen fastställs. 
________ 
 
Reservation 
Mot beslutet lämnar Inge Löfgren (MP) 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. 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 102 
 
 
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 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar
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§ 103 
 
FRÅN LÄNSSTYRELSEN ÅTERLÄMNAD ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR 
TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 
 

Diarienummer: 2010 / 1535 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Bo Göthesson (S) i handläggningen. 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö-
Backa X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan om bygglov den 25 augusti 2011. 
Beslutet motiverades med att avvikelsen från planbestämmelserna (avstånd till tomtgräns) 
inte är mindre eller i överensstämmelse med planens syften, att en planavvikelse kan få 
betydande negativa konsekvenser för detaljplanen, samt att tillbyggnaden kan medföra en 
betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Sökanden överklagade ärendet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vilken i beslut den 
7 mars 2013 upphävde avslagsbeslutet och lämnade ärendet åter till byggnadsnämnden för ny 
handläggning. Länsstyrelsen vill att nämnden specificerar den olägenhet som tillbyggnaden 
skulle få för omgivningen. 
 
Ärendet inkom den 27 oktober 2010, och ska således enligt övergångsbestämmelserna punkt 2 
i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) handläggas enligt den äldre plan- och bygglagen 
(SFS 1987:10). 
 
Planbestämmelser och lagtext 
Den aktuella fastigheten har i detaljplanen beteckningen Bq, där q innebär ”kulturhistoriskt 
värdefull miljö”. Några av de bestämmelser som då gäller är: 

6 § 1 mom. 

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

3 meter. 

7 § 3 mom. 

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

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

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. 
 
Forts. 
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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. 

 
Att ovanstående tre första moment, lästa i ett sammanhang, inte kan betyda annat än att 

Inom område betecknat med Bq får inget annat än sammanlagt högst 15 m2 tillbyggnader 

till huvudbyggnader uppföras, och de får inte uppföras närmare fastighetsgräns än 3 meter. 
visas i en separat tjänsteskrivelse, daterad den 3 juni 2013. 
 
Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 2 § första meningen: 

Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte 
inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande 
olägenheter för omgivningen. 

 
Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 10 §: 

Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas 
och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas till vara. 

 
Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 12 §: 

Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 
förvanskas. 

 
För att få bevilja bygglov för en ansökan, ska denna dels uppfylla kraven i detaljplanen om det 
inte är fråga om en mindre avvikelse som är förenlig med syftet med plan, och dels ska den 
uppfylla kraven i bl.a. PBL 3 kap. 2, 10 och 12 §§. 
 
Prövning av ansökan 
Planbestämmelserna gällande avstånd till gräns 
Att tillbyggnaden placeras närmare tomtgräns än 3 meter är ostridigt. Lika ostridigt torde 
vara, för den som läst tjänsteskrivelsen ” Analys av delar av planbestämmelser gällande för 
den äldre delen av Grundsunds samhälle på Skaftö i Lysekils kommun” daterad den 3 juni 
2013, att tillbyggnader enligt detaljplanen inte får placeras närmare tomtgränsen än 3 meter. 
 
Tidigare rättsfall där det hävdas att så inte skulle vara fallet, baserade på i grunden samma 
felaktiga läsning av planbestämmelserna, är inte relevanta. Planbestämmelserna måste läsas 
med utgångspunkt från hur och när de är skrivna, och inte med nutida laghänvisningar. 
 
En placering närmare tomtgränsen torde heller inte kunna räknas som en mindre avvikelse, 
om den inte helt saknar omgivningspåverkan. 
 
Ansökan strider därmed mot detaljplanens bestämmelse 6 § 1 mom. om avstånd till 
fastighetsgräns vid tillbyggnad. 
 
 
Forts. 
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Omgivningspåverkan 
Den av den föreslagna tillbyggnaden mest berörda grannen, Skaftö-Backa X:X, har i skrivelse 
yttrat sig över den påverka tillbyggnaden skulle ha på förhållandena på den egna fastigheten. 
I yttrandet sägs bl.a.: 

”Från vår veranda och vår balkong ovanför verandan har vi en utsikt mot hamnen och 
vattnet. Vi ser hamnplan, båtar, vattnet i hamnen och hamn- och båtlivet. Detta är den 
enda utsikt vi har. Resterande del av hamnen, båtarna och vattnet skyms av den befintliga 
byggnaden på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 
När vi är på fastigheten sitter vi ofta, ensamma eller tillsammans med gäster, på verandan 
eller, när vädret tillåter, på balkongen ovanför verandan med utsikt ner över hamnen. 
I kustsamhällena i Bohuslän är hamn- och båtlivet ett väsentligt inslag och av stor betydelse 
för trevnaden och de boende. Fastigheter med utsikt mot hav och hamn är mer attraktiva ur 
trivselsynpunkt med även, och inte minst, från ett ekonomiskt perspektiv. Fastigheter med 
utsikt är värda mer än fastigheter för vilka utsikten byggts för. 
En tillbyggnad på fastigheten Skaftö-Backa X:X skulle innebära att utsikten mot hamnen 
helt, dvs till 100 procent, försvinner, från såväl verandan som från balkongen. Förutom att 
det skulle påverka vårt boende mycket negativt skulle det även negativt påverka värdet på 
fastigheten.” 

 
Att en tillbyggnad på fastigheten Skaftö-Backa skulle innebära att man på en grannfastighet 
förlorar hela sin utsikt över hamn och vatten är ostridigt. Det finns därför grund för att hävda 
att tillbyggnaden därmed skulle innebära en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Ansökan strider därmed mot plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 2 § första meningen. 
 
Förvanskning och varsamhet vid ändringar 
Byggnaden på fastigheten Skaftö-Backa är en ursprungligen en s.k. enkelstuga, vilken har 
under åren har förändrats i måttlig omfattning. Den nu föreslagna tillbyggnaden är 
vinkelställd mot den ursprungliga huskroppen, och den innebär därmed en betydande 
förändring av husets karaktär. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 1 juni 2009 en ansökan om bygglov för vad som 
kallades taklätta och balkong på den nu aktuella fastigheten. De delar som då skulle tillföras 
byggnaden var i två våningar. Vid överklagande skrev länsstyrelsen den 2 februari 2011 i sitt 
beslut bl.a.: 

”Den tillbyggnad som lov har sökts för kommer att innebära en väsentlig ökning av 
byggnadsvolymen. Huset kommer därmed att ändras från att vara småskaligt i utseende till 
att vara mer iögonfallande. Ökningen av byggnadsvolymen kommer visuellt att dominera 
huset. Därtill kommer att förändringen inte kan betraktas som en ortsvanlig förändring av 
den befintliga hustypen. Länsstyrelsen anser därmed att ett bygglov inte skulle ha stöd i 
detaljplanens bestämmelser till syfte att bevara den traditionella miljön. Tillbyggnaden 
möter därför heller inte kravet på varsam ändring enligt 3 kap. 10 § PBL.” 

 
Det finns anledning att betrakta den nu aktuella tillbyggnaden i en våning med en balkong 
ovanpå på samma sätt som länsstyrelsen gjort om ett tidigare tillbyggnadsförslag. Det är inte 
en ”ortsvanlig förändring av den befintliga hustypen”. 
 
Ansökan strider därmed mot plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 10 och 12 §§. 
 
Forts. 
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Handläggning 
Sökanden har underrättats om yttrandet från grannen, och har getts tillfälle att kommentera 
det. 
I sin kommentar tillbakavisar sökanden grannens påstående att denne skulle förlora all sin 
utsikt, då balkongerna efter tillbyggnaden kommer att ligga på samma höjd. Han skriver också 
att han anser att överprövande instanser redan har gett honom rätt i fråga om avstånd 
tillfastighetsgräns, och att bygglov därför ska beviljas. Sökanden menar att allt grannen 
hänvisar till i sitt yttrande har redan avgjorts till sökandens förmån. 
Hänvisning görs även till att den inbyggda nedre våningen av altanen som finns på 
grannfastigheten är ett svartbygge. 
 
Som kommentar till sista meningen ovan kan sägas att på grannfastigheten finns bygglov från 
11 november 1987 på en altan i två våningar med tak över. Då detaljplanen för området vann 
laga kraft först efter ett Regeringsbeslut den 24 november 1988, gällde således inte de nu 
aktuella planbestämmelserna om avstånd till fastighetsgräns vid beslutstillfället. 
Även om det förefaller att saknas bygglov för inglasning av verandans nedre våning, har dels 
detta inte skett inom sådan tid att det nu kan bli föremål för ingripande, och dels har hela 
verandastrukturen i två våningar bygglov även om det är som öppen veranda. 
I övrigt gäller att det nu aktuella bygglovärendet är återförvisat från mark- och miljödomstolen 
till länsstyrelsen, och därifrån tillbaka till byggnadsnämnden. Ärendet är således inte 
slutgiltigt avgjort. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är uppenbart att tillbyggnaden strider mot 
detaljplanebestämmelsen 6 § 1 mom. om avstånd till fastighetsgräns vid tillbyggnad, med stöd 
av analysen i tjänsteskrivelsen daterad den 3 juni 2013. 
Det finns också skäl att hävda att tillbyggnaden strider mot kraven i detaljplanen samt plan- 
och bygglagen på anpassning och varsamhet vid förändringar av byggnader med 
kulturhistoriska värden inom en bebyggelsemiljö med samma värden. 
Därtill kan läggas att den mest berörda grannen hävdar att tillbyggnaden skulle utgöra en 
betydande olägenhet för förhållandena på hans fastighet då hela utsikten mot hamnen och en 
vattenyta, vilket också är den enda utsikten av detta slag från den fastigheten, skulle försvinna. 
 
Bilaga: Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2013 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av plan- och bygglagen 
(SFS 1987:10) 8 kap. 11 §. 
Beslutet kan motiveras med att ansökan strider mot detaljplanens 6 § 1 mom. genom att 
placeras för nära fastighetsgräns, att ansökan strider mot detaljplanens 9 § 1 mom. genom att 
byggnadens yttre form förvanskas, att ansökan strider mot plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 
3 kap. 2 § första meningen genom att den tar bort hela hamn- och vattenutsikten från en 
grannfastighet och därmed utgör en betydande olägenhet, samt att ansökan strider mot plan- 
och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 10 och 12 §§ genom att inte vara en ortsvanlig förändring 
av den befintliga hustypen. 
________ 
 
Forts. 
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Yrkande 
Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen och 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2013 som sin egen och 
avslår ansökan om bygglov, med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 8 kap. 11 §. 
 
Beslutet motiveras med att ansökan strider mot detaljplanens 6 § 1 mom. genom att placeras 
för nära fastighetsgräns,  
att ansökan strider mot detaljplanens 9 § 1 mom. genom att byggnadens yttre form förvanskas, 
att ansökan strider mot plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 2 § första meningen genom 
att den tar bort hela hamn- och vattenutsikten från en grannfastighet och därmed utgör en 
betydande olägenhet, samt  
att ansökan strider mot plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. 10 och 12 §§ genom att inte 
vara en ortsvanlig förändring av den befintliga hustypen. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
 
Underrättelse till 
Skaftö-Backa X:X 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2013-06-13 21 (33) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 104 
 
BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV PLANK PÅ FASTIGHETEN 
LÖNNDAL X:X 

 
Diarienummer: 2013/0071 
Sökande: NN 
Adress: XX 
  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av plank. 
Planket ersätter en befintlig bensinstation. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 27 juni 1985. 
Sökt åtgärd avviker från gällande detaljplan då planket får en placering på mark som inte får 
bebyggas. Berörda grannar på fastigheterna Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X Skaftö-
Backa X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnats tillfälle att inkomma med yttrande. 
Yttrande har inkommit från ägarna till Skaftö-Backa X:X där synpunkter framförs att sökt 
åtgärd kommer att påverka trafiksituationen negativt. Från ägarna till Skaftö-Backa X:X har 
synpunkter framförts där man motsätter sig sprängningsarbeten. Ägarna till Skaftö-Backa X:X 
har lämnat sitt medgivande. 
 
Sökt åtgärd avser att uppföras som ersättning till befintlig bensinstation och bedöms inte 
förändra trafiksituationen från dagens förhållanden på plasten. Utvecklingsavdelningen har i 
yttrande tillstyrkt föreslagen byggnation. 
Sökt åtgärd prövas utifrån de handlingar som finns inlämnade i aktuellt ärende. Av dessa 
handlingar kan utläsas att ingen bergschaktning skall utföras. 
 
Åtgärden bedöms vara en liten avvikelse från gällande detaljplan och anses vara förenlig med 
detaljplanens syfte. Byggnationen bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för berörda 
sakägare. 
 
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. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  
att kontrollplanen fastställs. 
________ 
 
Yrkande 
Torbjörn Stensson (obunden) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att 
nämnden gör bedömningen att åtgärden inte förändrar befintliga förhållanden att det kan 
anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
 
Forts. 
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, liten avvikelse från 
detaljplanen. 
Beslutet motiveras med att nämnden bedömer att den föreslagna åtgärden inte förändrar 
befintliga förhållanden på sådant sätt att det medför den grad av olägenhet för kringboende 
som skulle utgöra hinder för bygglov enligt plan- och bygglagen. 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  
 
Med detta startbesked bestämmer nämnden att: Kontrollplanen fastställs. 
________ 
 
KRAV 
Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för 
slutbeskedet: 
Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
beviljat bygglov. 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. 
 
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 
Skaftö-Backa X:X och X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
 
Underrättelse om beslutet till: 
Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X Skaftö-Backa X:X, X:X, X:X och X:X. 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ, 
SAMT AVSTYCKNING AV TOMT FRÅN, FASTIGHETEN FÄRLEV X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0045 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Färlev X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför samman-
hållen bebyggelse. 
Fastigheten är belägen utanför riksintresseområde för enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 
Den föreslagna tomtplatsen är belägen utanför, men gränsande till, strandskyddat område. 
Området är genom kommunala beslut klassat som värdefull kulturmiljö. 
 
Befintlig fastighet är en jordbruksfastighet på nära 8 ha. Den föreslagna avstyckningen är på 
cirka 1800 m2. 
Tomtplatsen gränsar till lokal väg, vilket innebär att ny utfart till allmän väg inte kommer att 
krävas. 
 
Sökanden har i förklaring till motivet för fastighetsbildning och byggnation angivit att 
jordbruksfastigheten ska säljas, men att man vill behålla en möjlighet att bo kvar där släkten 
bott under generationer. 
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R17: 

”Områden på landet med stora kulturvärden. 
Områdena innehåller ett varierat kulturlandskap med traditionell jordbruksbebyggelse 
och värdefulla kultur- och fornminnesmiljöer. Landskapets och bebyggelsens karaktär 
skall bevaras. Beskrivning av områdena och deras värden finns under kapitlet 
Kulturmiljövård. Områdena ingår också som värdefulla miljöer i kommunens antagna 
kulturmiljöprogram. 
Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske. Stor hänsyn till 
landskapets karaktär och till kultur- och fornlämningsmiljöerna skall tas vid val av 
tomtplats. Byggnaders utformning skall i skala, proportioner, material och färg anpassas 
till omgivande kulturmiljö. Inom område av riksintresse för kulturmiljövården får inga 
åtgärder vidtas som kan innebära skada på kulturmiljön. 
Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom här aktuella områden är 
sannolikheten att påträffa fornlämningar särskilt stor. 
Samråd med kulturmiljösakkunnig skall ske vid prövning av förhandsbesked och bygglov 
när byggnadsnämnden bedömer det som nödvändigt.” 

 
 
Forts. 
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Området finns med i översiktsplanens kapitel om kulturmiljö och kulturminnesvård: 

”Färlev – Skottfjället 
Området sträcker sig från Färlevfjordens innersta del över den uppodlade dalgången mot 
Skottfjället i norr. Det karaktäriseras av jordbruk med strandängar mot Färlevfjorden och 
traditionellt placerad bebyggelse, som delvis är mycket ålderdomlig. Skottfjället utgjorde 
utmarkerna. Här finns torp och torpgrunder i ett gammalt kulturlandskap. Området är rikt 
på fornlämningar. På Skottfjället finns en samlad rösemiljö av fem rösen i höjdlägen. I 
sluttningen mot dalen finns hällristningar, flera högar och stensättningar. 
Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Strandområdena omfattas av 
Gullmarns naturreservat. Dispens från föreskrifterna i reservatet skall prövas av 
Länsstyrelsen. I övrigt gäller att varje ansökan om ny bebyggelse skall prövas mot 
miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna i plan- och bygglagen. Stor hänsyn skall 
tas till natur- och kulturmiljön vid val av tomtplats, läge och byggnadsutformning.” 

 
Området finns också med i Lysekils kommuns kulturmiljöprogram, i kapitlet ”Kultur-
historiskt värdefulla miljöer i Lysekils kommun”: 

”Jordbruk med strandängar. Traditionellt placerad bebyggelse, delvis mycket 
ålderdomlig. Utmarksmiljö med torp och torpgrunder i äldre kulturlandskap. Rösegrupp, 
högar.” [plus mer text] 

 
Bohusläns museum har med anledning av närhet till fornlämningar, samt R17-beteckningen i 
översiktsplanen, yttrat sig i ärendet. 

”Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Bro 700 ligger ca 60 m NNO om föreslagen avstyckning. Bohusläns museum bedömer att 
avståndet mellan fastighetsgräns och Bro 700 är acceptabelt. Ur fornlämnings-synpunkt 
har Bohusläns museum följaktligen inte att erinra mot förslaget.” 
”Utlåtande ur ett kulturmiljöperspektiv 
Sett ur kulturmiljöperspektiv finner Bohusläns museum, att nybyggnation/fastighets-
bildning bör ske i ett mer diskret läge, än inom ett öppet landskapsparti. Inom detta 
landskapsavsnitt hade en placering invid ett berg varit mer fördelaktigt. Bebyggelse inom 
en kulturmiljö bör anpassas i storlek och form i syfte, att den inte blir för dominerande 
landskapet. Planerad bebyggelse bör anpassas till omgivande landskap. Då utgör den 
inte något större ingrepp i den uttagna kulturmiljön eller i odlings-landskapet.” 
”Sammanfattning 
Museet anser att avståndet till intilliggande fornlämning, Bro 700, är acceptabelt. 
Bohusläns museum förordar, att nybyggnation bör anpassas till omgivande 
landskapsbild och kulturmiljö i syfte, att nybyggnation inte blir för dominerande i 
landskapet.” 

 
LEVA i Lysekil AB har i yttrande och med anledning av att kommunens huvudvattenledning 
går i närheten av den föreslagna fastighetsbildningen, meddelat att man inte har något att 
invända mot den aktuella placeringen. 
 
 
Forts. 
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Forts. § 105  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande konstaterat att: 

”NN har sökt förhandsbesked för avstyckning av tomt och nybyggnation av enbostadshus 
på del av fastigheten Färlev X:X. Miljöenheten kan konstatera att förutsättningar för att 
inrätta en avloppsanläggning inom tänkt avstyckning bör vara goda. Hänsyn måste tas 
till planerad dricksvattenbrunn och för en anläggning som innebär utsläpp till ytvatten 
måste det finnas möjlighet att avleda renat avloppsvatten till dike eller motsvarande, 
eventuellt över annans fastighet. För vattentoalett med annan lösning än sluten tank får 
sökanden i samråd med miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. En ny 
avloppsanläggning ska minst klara kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd enligt 
Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp. Dessa krav kan komma att skärpas 
utifrån riktlinjer från länsstyrelsen angående Natura 2000-området Gullmarn. Det ska 
bedömas om den nya anläggningen kan påverka Natura 2000- området Gullmarn 
negativt. Ansökan om tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning kan komma att 
skickas till Länsstyrelsen för deras yttrande angående Natura 2000. Tillstånd för 
anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljönämnden i mellersta Bohuslän 
innan bygglovansökan prövas. 
Delar av fastigheten ligger inom strandskyddat område och en ny tomt får inte ta i 
anspråk någon del av detta område eller medföra någon form av privatisering av 
detsamma. Om förhandsbesked lämnas kommer den planerade tomten, som inte ligger i 
anslutning till någon befintlig bebyggelse, bryta upp ett idag oexploaterat 
jordbrukslandskap. Tomten blir placerad helt för sig själv och bidrar därmed till en 
fragmentisering av det obebyggda landskapet. Miljöenheten anser att det är värdefullt 
att bevara karaktären på det gamla jordbrukslandskapet och att nya hus företrädesvis 
byggs i anslutning till befintlig bebyggelse. Miljöenheten anser att det är en olämplig 
lokalisering.” 

 
Sökanden har ändrat sin ursprungliga ansökan, där en del av tomten tog strandskyddat 
område i anspråk, till en placering som undviker men gränsar till strandskyddat område. 
 
Berörda grannar Fossebacka X:X samt Färlev X:X och X:X har getts tillfälle at yttra sig över 
ansökan. 
Medgivande till åtgärden har inkommit från Fossebacka X:X/Färlev X:X. 
Färlev X:X har lämnat yttrande med innebörden att man har farhågor kring påverkan på den 
egna jordbruksverksamheten om det tillskapas en bostadsenhet i det aktuella läget. Man pekar 
på de omgivningseffekter som odling av jordbruksmark kan ha, att djurhållning och 
gödselhantering försiggår i området, samt att transporter och markbearbetning kan ske på alla 
dagar i veckan och alla tider på dygnet. Förutsatt att sökanden är införstådd i allt detta, och att 
den pågående och framtida jordbruksverksamheten inte tar skada, har man dock inget att 
invända mot ansökan. 
 
Sökanden har i kommentar till inkomna yttranden framhållit att man vill ha en levande 
landsbygd, samt att man vill kunna bo kvar där släkten har sina rötter. 
 
 
Forts. 
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Forts. § 105  
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att området är känsligt för påverkan genom ny 
bebyggelse. Det allmänna intresset av att bevara kulturlandskapet står mot det enskilda 
intresset av att kunna bo kvar där släkten har sina rötter. 
Sökanden har justerat tomtens ursprungliga placering så att den nu inte omfattar 
strandskyddat område, och avståndet till fornlämningen Bro 700 är enligt Bohusläns museum 
acceptabelt. 
Dock är både Bohusläns museum och Miljönämnden i mellersta Bohuslän tveksamma eller 
avvisande till fastighetsbildning på den aktuella platsen med hänvisning till kultur-landskapet 
och negativ inverkan på detta av byggnation i öppna lägen. 
Den granne som lämnat synpunkter har gjort detta med utgångspunkt från att själv kunna 
fortsätta att idka jordbruk, men har inga invändningar om detta kan garanteras. 
Någon annan plats för bostadsbebyggelse på fastigheten Färlev X:X som är åtkomlig med väg 
förefaller inte finnas. Alternativa placeringar av tomt har därför inte diskuterats. 
På grund av det känsliga kulturlandskapet bör ett eventuellt positivt beslut i frågan om 
förhandsbesked för bygglov innehålla skarpa villkor om utformning som innebär anpassning 
till regional byggnadstradition. 
 
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 är acceptabel för enstaka bebyggelse för 
bostadsändamål om denna utförs på ett hänsynsfullt sätt, samt att omgivningspåverkan av en 
väl utförd byggnation inte kan anses bli påtaglig. Vad avser byggande i närhet av aktivt 
jordbruk är sökanden väl införstådd med förhållandena. 
 
att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader ska utföras i 
byggnadsstil, skala, proportioner, material och kulörer samt med placeringar anpassade till 
omgivande kulturmiljö. S.k. ”kataloghus” kan inte accepteras i detta kulturlandskap. 
 
att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 
avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
________ 
 
 
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. 
 
 
Forts. 
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§ 105 
 
 
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 är acceptabel för enstaka bebyggelse för 
bostadsändamål om denna utförs på ett hänsynsfullt sätt, samt att 
omgivningspåverkan av en väl utförd byggnation inte kan anses bli påtaglig. Vad avser 
byggande i närhet av aktivt jordbruk är sökanden väl införstådd med förhållandena. 

 
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 
 
Byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med  

 att byggnader ska utföras i byggnadsstil, skala, proportioner, material och kulörer samt 
med placeringar anpassade till omgivande kulturmiljö. S.k. ”kataloghus” kan inte 
accepteras i detta kulturlandskap. 

 

 att tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om 
bygglov slutgiltigt kan behandlas. 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Färlev X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
 
Underrättelse om beslutet till: 
Fossebacka X:X och Färlev X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 106 
 
ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED  
FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN INGERÖD X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0059 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN och NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ingeröd X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför samman-
hållen bebyggelse. 
Fastigheten är belägen inom riksintresseområde för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 
Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område. 
 
Då fastigheten är belägen på Härnäset norr om Brofjorden, gäller inte kravet på helårs-
boendestandard enligt miljöbalken 4 kap. 4 §. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 19 juni 2007 § 172 positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus på, samt avstyckning av tomt från, fastigheten Ingeröd X:X. Den nu 
aktuella fastigheten Ingeröd X:X är resultatet av en fastighetsreglering i enlighet med 
förhandsbeskedet, men den har ännu inte blivit bebyggd. 
 
Fastighet Ingeröd X:X är på 2483 m2. Den ursprungliga fastigheten Ingeröd X:X som den 
avstyckdes ifrån var tidigare på 4710 m2. 
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R15: 

”Områden med stora natur-, kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade av 
reservat. 
Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård 
(Riksintresseområden). De kan ha stort värde som strövområden och för strandnära 
aktiviteter. Delar av områdena kan samtidigt vara av stort intresse för naturvården och 
innehålla stora kulturvärden. 
Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma. Vid prövning skall 
särskilda hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny bebyggelse eller 
anläggningar som förhindrar ett lämpligt användande eller som skadar områdenas 
värden för kulturvård eller friluftsliv får tillkomma.” 

 
Berörda grannar Ingeröd X:Xoch X:X har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga 
synpunkter har inkommit. 
 
Räddningstjänsten har i yttrande meddelat att man inte har något att erinra mot byggnation, 
förutsatt att gällande lagar och förordningar följs. 
 
 
Forts. 
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Forts. § 106 
 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande konstaterat att: 

”Positivt förhandsbesked lämnades 2007 för nybyggnation av enbostadshus på del av 
Ingeröd X:X, nu X:X. Då konstaterades att ett BDT-avlopp (bad-disk-tvätt) skulle ordas 
inom planerad tomt. 
Nu söker NN och NN förhandsbesked (förnyelse) för enbostadshus (fritidshus) på Ingeröd 
X:X. En avloppsanläggning för BDT kan som tidigare sagts ordnas inom fastigheten. För 
en avloppsanläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas möjlighet att avleda 
renat avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över annans 
fastighet). Hänsyn måste tas till befintliga och planerad dricksvattenbrunn i närområdet. 
För WC med annan lösning än sluten tank får sökanden 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 i 
mellersta Bohuslän innan bygglovansökan prövas.” 

 
Rambo AB har i yttrande meddelat att som generella villkor för sophämtning och 
slamtömning av enskild va-anläggning gäller följande: 

”Farbar väg skall finnas till fastigheten och om genomfart inte kan ske skall 
vändmöjlighet finnas. Med farbar väg menas att vägens bärighet tål körning av lastbil, 
vägutrymme minst 3,5 meter och minst 4,5 meters fri höjd från t.ex. växtlighet eller 
utstickande tak. 
Sopkärl skall placeras så nära väg/sopbilens uppställningsplats som möjligt och kunna 
tömmas utan dragväg. Om farbar väg inte kan upprättas skall sopkärl placeras på för 
sopbilen tillgänglig plats. 
Avståndet mellan slamavskiljare eller sluten tank och uppställningsplats för slambil bör 
inte vara mer än 30 meter för att på ett bra och miljöriktigt sätt kunna utföra 
slamtömning av va-anläggning.” 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att fastigheten Ingeröd X:X bildats efter 
positivt förhandbesked av miljö- och byggnadsnämnden, och att inga förutsättningar ändrats 
sedan detta förhandsbesked lämnades. En förnyelse av förhandsbeskedet bekräftar enbart en 
tidigare prövad byggbarhet, och kan inte anses ha någon betydande 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 eller störa riksintresset. 
 
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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§ 106 
 
 
Yrkande 
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) förklarar 

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

Beslutet motiveras med att platsen lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, samt 
att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintresset. 

 
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 
 
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 om beslutet till: 
Ingeröd X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 107 
 
ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED  
FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT 
FRÅN, FASTIGHETEN TORGESTAD X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0142 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, 
samt avstyckning av tomt från, fastigheten Torgestad X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför samman-
hållen bebyggelse. 
Fastigheten är belägen utanför riksintresseområde för enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 
Platsen är belägen utanför strandskyddat område. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 3 november 2011 § 221 positivt förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus på, samt avstyckning av tomt från, fastigheten Torgestad 1:51. 
Förhandsbeskedet är giltigt i två år. 
 
Befintlig fastighet är på nära 25 ha. Den föreslagna avstyckningen är på cirka 2200 m2. 
Motivet till ansökan är att sökanden vill, vid försäljning av fastigheten, kunna ha kvar en tomt 
som utgör en liten bit av föräldrahemmet. 
 
Ingen ny utfart till väg 830 är planerad, vilket därmed inte heller kräver tillstånd från 
Trafikverket. 
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R19: 

”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, 
skogsbruk och hällmarker. 
Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och mindre 
grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.” 

 
Platsen är belägen utanför den i översiktsplanens kapitel om kulturmiljö och kulturminnes-
vård beskrivna området ”Torgestad – Alsbäck”, samt även utanför motsvarande område i 
Lysekils kommuns kulturmiljöprogram. 
Torgestad-Alsbäckområdet är ett område med tidiga sommarvillor och f.d. badorts-pensionet. 
 
I närheten av den aktuella platsen finns en fast fornlämning, en s.k. ”gårdstomt/bytomt” med 
beteckningen Lyse X:X. 
Då den aktuella nya tomten inte innefattar denna lämning, har inga särskilda åtgärder 
vidtagits. 
 
 
Forts. 
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Miljöenheten har i tidigare yttrande konstaterat att: 

”Det finns förutsättningar att göra en avloppsanläggning inom planerad tomt. Hänsyn 
måste tas till närliggande befintliga eller planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). För en 
anläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas möjlighet att avleda renat 
avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över annans fastighet). För 
WC med annan lösning än sluten tank får sökanden i samråd med miljöenheten utreda 
vilka möjligheter som finns. En ny avloppsanläggning ska minst klara kravet på hög 
skyddsnivå för miljöskydd enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp. En 
avloppsanläggning som innebär utsläpp från WC ska även bedömas om den kan påverka 
Natura 2000-området Gullmarn negativt. Ansökan om tillstånd för inrättande av ny 
avloppsanläggning med utsläpp från WC kommer att skickas till Länsstyrelsen för deras 
yttrande angående Natura 2000 innan beslut fattas. 
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och 
byggnadsnämnden innan bygglovansökan prövas.” 

Med justering av att det nu är Miljönämnden för mellersta Bohuslän som ska lämna 
avloppstillstånd, har inget förändrats i förhållande till detta yttrande. 
 
Berörda grannar Hamre X:X, X:X och X:X, samt Torgestad X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 
har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Medgivande har inkommit från Torgestad X:X, och i övrigt har inga yttranden inkommit. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att byggnation och fastighetsbildning redan 
prövats genom positivt beslut 2011. Inga förutsättningar har förändrats som motiverar en 
förändring av det ställningstagandet. 
Ett eventuellt positivt beslut i frågan om förhandsbesked för bygglov bör också innehålla 
villkor om utformning som innebär anpassning till regional byggnadstradition. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att 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 byggnader ska utföras i skala, 
proportioner, material och kulörer anpassade till omgivande kulturmiljö och bebyggelse. 
 
att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 
avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
________ 
 
Yrkande 
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
 
Forts.
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 107 
 
 
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 
 
Byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med  

 att byggnader ska utföras i skala, proportioner, material och kulörer anpassade till 
omgivande kulturmiljö och bebyggelse. 

 

 att tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om 
bygglov slutgiltigt kan behandlas. 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Underrättelse om beslutet till: 
Ingeröd X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
 


