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§ 108 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

Extraärende 

4.11 

Föreläggande om yttrande –  
Mark- och miljödomstolens föreläggande om yttrande över överklagande av länsstyrelsens 
beslut angående bygglov för ändring av bygglov för fritidshus på fastigheten Evensås X:X 
 
7.3 
Ansökan om förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Svee X:X 
 

________ 
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§ 109   
 
SAMMANSTÄLLNING JUNI OCH JULI – 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: juni  2013 

- 23 beviljade bygglov 
- 2 utfärdade slutbesked 

 
Beviljade delegationsbeslut: juli  2013 

- 29 beviljade bygglov 
- 17 utfärdade startbesked 
- 13 utfärdade slutbevis 

 
Beredning 
Sammanställning 
Delegationslistor 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Rapporterna antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 110    
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X 
 

Diarienummer: 12/0712 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, Lyse-Fiskebäck X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 6 december 2012 § 254 bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. 
Beslutet överklagades av berörd granne Lyse-Fiskebäck X:X till länsstyrelsen som i beslut den 
19 juni 2013 avslår överklagandet. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 111   
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 

Diarienummer: 12/1241 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, Kyrkvik X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 december 2012 att bevilja bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kyrkvik X:X. 
Beslutet överklagades av berörd granne Kyrkvik X:X till länsstyrelsen som i beslut den 
12 juni 2013 avslår överklagandet. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 112    
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV 
UTERUM OCH ÄNDRING AV TAK PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 

Diarienummer: 12/0908 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, Kyrkvik X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 december 2012 § 257 att bevilja bygglov för 
tillbyggnad av uterum på fastigheten Kyrkvik X:X 
Beslutet överklagades av berörd granne Kyrkvik X:X till länsstyrelsen som i beslut den 
13 juni 2013 avslår överklagandet.  
Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 113   
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR SJU 
RADHUSLÄGENHETER MED GARAGE PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 

Diarienummer: 12/0893 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, Kyrkvik X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 november 2012 § 230 att bevilja bygglov för 
nybyggnad av sju radhuslägenheter med garage samt rivningslov för befintlig byggnad på 
fastigheten Kyrkvik X:X. 
Beslutet överklagades av berörd granne Kyrkvik X:X till länsstyrelsen som i beslut den 
19 juni 2013 avvisar överklagandet i de delar som avser det beviljade rivningslovet och i de 
delar som avser fråga om Flaggvägens sträckning, samt avslår överklagandet i övrigt. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 114   
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR YRKANDET OM INHIBITION AVSEENDE BESLUT OM 
TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR TÄLTCAMPING PÅ FAST. MELLBY X:X 
 

Diarienummer: 12/0562 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN och NN, Skogshem X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 8 maj 2013 § 89 om bygglov för tidsbegränsat lov för 
tältcamping på fastigheten Mellby X:X. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av berörd 
granne på fastigheten Skogshem X:X, som har begärt att länsstyrelsen upphäver nämndens 
beslut samt yrkat om inhibition av beslutet. 
Länsstyrelsen avslår i beslut den 19 juni 2013 yrkandet om inhibition. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 115   
 
FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE ÖVER 
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT PÅ FASTIGHETEN 
FOSSA X:X 
 

Diarienummer: 11/1654 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN och NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beviljade den 14 juni 2012 § 143 bygglov för 
om- och tillbyggnad med taklätta, uppförande av balkong, samt utvändig tilläggsisolering av 
taket på enbostadshus på fastigheten Fossa X:X, som en liten avvikelse enligt plan- och 
bygglagen 9 kap. 31b §. Beslutet motiverades med att åtgärderna är nödvändiga för att 
byggnaden ska vara användbar för helårsboende, att de inte strider mot den lokala 
byggnadstraditionen, att de motsvaras av åtgärder för vilka det tidigare beviljats bygglov inom 
samma detaljplan, samt att olägenheterna för omgivningen inte kan anses vara betydande. 
 
Beslutet överklagades av ägaren till Fossa X:X, NN, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Länsstyrelsen har i beslut den 22 februari 2013 upphävt hela det överklagade beslutet. 
 
Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till mark- och miljödomstolen av de bygglovsökande, 
NN och NN. De har i det sammanhanget återtagit ansökan om bygglov i den del den avser 
balkong. 
Mark- och miljödomstolen har genom föreläggande begärt yttrande från byggnadsnämnden. 
 
Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteyttrande den 9 augusti 2013 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen, och skickar den till mark- och 
miljödomstolen som sitt yttrande i överklagningsärendet. 
________ 
 
Yrkande 
Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse från den 9 augusti 2013 som sin egen och 
hemställer att mark- och miljödomstolen bifaller överklagan, upphäver länsstyrelsens beslut, 
samt återställer det ursprungliga bygglovbeslutet, med undantag för den balkong för vilken 
sökandena har återtagit ansökan. 

________ 

 
Beslutet till:  Mark- och miljödomstolen 

  Akten 
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§ 116   
 
ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED PÅ 
FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 
 

Diarienummer 12/0515 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2012 § 188 om positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Dalskogen X:X. 
Beslutet överklagades till länsstyrelsens om i beslut den 18 december 2012 avslog 
överklagandet. 
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom den 26 juni 2013 
avslår överklagandet. 
Domen har vunnit laga kraft den 19 juli 2013. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 117  
 
ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED PÅ 
FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 
 

Diarienummer 12/0217 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 14 juni 2012 § 151 positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus och gemensamt garage/förråd på fastigheten Dalskogen X:X. 
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 18 december 2012 avvisar 
överklagandet från NN och avslår överklagandena i övrigt. 
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom den 26 juni 2013 
avslår överklagandet. 
Domen har vunnit laga kraft den 19 juli 2013. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 118   
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM 
BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA X:X 
 

Diarienummer: 13/0041 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN och NN 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 8 maj 2013 § 87, att avslå ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Lyse-Berga X:X. 
Beslutet överklagades av sökanden till länsstyrelsen som i beslut den 17 juli 2013 avslår 
överklagandet. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten 
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§ 119   
 
FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE ÖVER 
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ANGÅENDE BYGGLOV FÖR 
STÖDMUR PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 

Diarienummer: 12/0903  
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, Kyrkvik X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovhandläggare beviljade, med stöd av delegation från Byggnadsnämnden i Lysekils 
kommun, den 8 november 2012 bygglov för en stödmur på fastigheten Kyrkvik X:X. 
Beslutet fattades med enligt plan- och bygglagen [SFS 2010:900] 9 kap. 31b § med en liten 
avvikelse från detaljplanen. Detta då muren skulle placeras på mark som enligt detaljplanen 
inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. Berörda grannar hördes i ärendet, och negativt yttrande 
inkom från Kyrkvik X:X. Det bedömdes dock att muren i förhållande till dess storlek, 
omfattning och placering inte skulle utgöra en väsentlig olägenhet för grannar. 
 
Beslutet överklagades av ägaren till Kyrkvik X:X, NN, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Länsstyrelsen har i beslut den 14 maj 2013 avslagit överklagan med motiveringen att man 
delar uppfattningen att det handlar om en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte, 
och att det inte är visat att stödmuren kan komma att utgöra en sådan betydande olägenhet 
som avses i PBL. 
 
Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till mark- och miljödomstolen av NN, och domstolen 
har genom föreläggande begärt yttrande från byggnadsnämnden. 
 
Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteyttrande den 9 augusti 2013 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen, och skickar den till mark- och 
miljödomstolen som sitt yttrande i överklagningsärendet. 
________ 
 
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 

Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse från den 9 augusti 2013 som sin egen och 
hemställer att mark- och miljödomstolen avslår överklagan. 
________ 
 
Beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
Akten 
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§ 120   
 
FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE ÖVER 
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ANGÅENDE 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 avslog överklagandet.  
Länsstyrelsens beslut har nu överklagats av grannen till mark- och miljödomstolen som med  
Föreläggande begär yttrande från byggnadsnämnden. 
 
Bilaga:   Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2013 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen, och skickar den till mark- och 
miljödomstolen som sitt yttrande i överklagningsärendet. 
________ 
 
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 

Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 19 augusti 2013 som sin egen och 
hemställer att mark- och miljödomstolen avslår överklagan. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
Akten 
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§ 121  
 
TILLSYNSÄRENDE –  
ANMÄLAN GÄLLANDE MÖJLIG OLOVLIG BYGGNATION PÅ FASTIGHETEN 
SKAFTÖ-BACKA X:X  
 

Diarienummer: 2013 / 0224 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN och NN Anmälare: NN 
Adress: XX  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser anmälan om möjlig olovlig byggnation på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986. 
 
En anmälan gällande möjlig olovlig byggnation i form av en tillbyggnad på huvudbyggnad 
diariefördes den 27 juni 2013. Anmälare var grannen NN genom NN. 
 
Brev skickades till fastighetsägaren den 27 juni 2013 med fråga om vad som byggts, samt med 
möjlighet att förklara den företagna åtgärden. 
Ytterligare brevväxling med fastighetsägaren skedde under sommaren. 
 
Den 26 juli inkom ett fotografi av en altan och en beskrivning av denna, samt medelande att 
man avsåg att anordna en parkering söder om huvudbyggnaden. 
 
Med utgångspunkt från fotografiet och beskrivningen kan följande konstateras: 

1. Den beskrivna altanen på fastigheten Skaftö-Backa X:X, vilken är placerad på en höjd av 
1,15 meter ovan marken samt inte är inbyggd under, utgör inte en byggnadsvolym och är 
därmed inte bygglovpliktig. Storleken på altanen har i det sammanhanget ingen 
betydelse.  
Se Regeringsrättens dom RÅ 1995 ref. 42. 

2. En parkeringsplats på en fastighet bebyggd enbart med ett eller två enbostadshus eller 
ett tvåbostadshus, och om parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens 
behov, är inte bygglovpliktig.  
Se plan- och byggförordningen 6 kap. 2 § första stycket punkt 3. 

3. Skärmtak, vilket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på fastigheten 
Skaftö-Backa X:X med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area 
än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, kan utan bygglov 
anordnas över altanen i punkt 1.  
Se plan- och bygglagen 9 kap. 4 § första stycket punkt 2. 

 
 
Forts. 
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Forts. § 121   
 
 
Bedömning 
Den altan som utförts, och den parkeringsplats som planeras, är inte bygglovpliktiga, enligt 
vägledande rättsfall samt förordning. 
Ingen grund föreligger därmed att driva tillsynsärendet vidare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden konstaterar att bygglovplikt inte föreligger, med hänvisning till RÅ 1995 
ref. 42 samt PBF 6 kap. 2 § första stycket 3. 
________ 
 
Yrkande 
Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Nämnden konstaterar att bygglovplikt inte föreligger, med hänvisning till RÅ 1995 ref. 42 samt 
PBF 6 kap. 2 § första stycket 3. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
NN och NN 
NN, Överklagningshänvisning, rek+mb 
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AV LÄNSSTYRELSEN UPPHÄVT BESLUT OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING FRÅN CAFÉ TILL BOSTAD PÅ FASTIGHETEN STOCKEVIK X:X – 
NU FÖREMÅL FÖR NY PRÖVNING 
 

Diarienummer: 2012 / 0851 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser från länsstyrelsen återremitterad ansökan om bygglov för ändrad användning 
från café till bostad på fastigheten Stockevik X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 25  januari 2013 § 31 att bevilja bygglov för ändrad 
användning från café till bostad på fastigheten Stockevik X:X. 
Beslutet överklagades av NN samt NN och NN. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 31 maj 2013 att upphäva byggnads-
nämndens beslut samt att återremittera ärendet till nämnden för ny handläggning. 
Anledningen till länsstyrelsens beslut är att byggnadsnämnden har gått emot förvaltningens 
förslag till avslagsbeslut på ansökan, utan att motivera varför. Nämnden beslut har således 
inte uppfyllt kraven i Förvaltningslagen 20 §. 
NN ansågs av länsstyrelsen inte vara klagoberättigad i ärendet, vilket beslut efter överklagande 
upprätthölls av mark- och miljödomstolen. 
 
Fastigheten är belägen inom hamnområdet i Stockevik. Den på karta utlagda strandskydds-
gränsen skär över ett hörn på fastigheten, men förfrågan till länsstyrelsen gav svaret att denna 
linje är i sammanhanget grov och något schematisk, och att den inte ska tolkas som att 
strandskydd råder på någon del av fastigheten. 
 
Den aktuella byggnaden uppfördes som förrådsbyggnad efter byggnadsnämndens beslut om 
positivt förhandsbesked den 10 augusti 2000 § 143, samt nämndens beslut om bygglov den 
15 mars 2001 § 46. Den ersatte då en äldre garage-/förrådsbyggnad på platsen. 
Bygglovsbeslutet överklagades av grannar till länsstyrelse och länsrätt, vilka båda avslog 
överklagandena, och begäran om prövningstillstånd bifölls inte av kammarrätten. 
 
Byggnaden övergick till att bli en cafébyggnad efter byggnadsnämndens beslut att bevilja 
bygglov för ändrad användning den 15 april 2004 § 97. 
Bygglovsbeslutet överklagades av grannar till länsstyrelse och länsrätt, vilka båda avslog 
överklagandena, och begäran om prövningstillstånd bifölls inte av kammarrätten. 
 
Fastigheten Stockevik X:X har en total areal av 160 m2. Byggnaden på fastigheten har en 
byggnadsarea på 66 m2, och fri sammanhängande yta inom tomtmark kan uppskattas till 
ungefär lika mycket. 
Byggnaden innehåller de grundläggande tekniska installationer som krävs för bostads-
ändamål. 
 
 
Forts.
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Fastighetsägaren har nu upphört med caféverksamheten, och försöker hitta en alternativ 
användning för byggnaden. 
 
Berörda grannar Stockevik X:X (NN), X:X (NN), X:X, X:X/X:X, X:X, samt Skaftö-Berg X:X 
(NN), har i första skedet av detta ärende getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Yttranden inkom från Stockevik X:X, Stockevik X:X, Stockevik X:X, Stockevik X:X/X:X, 
Skaftö-Berg X:X, samt Skaftö-Berg samfällighetsförening. 
Samtliga yttranden var odelat negativa till att byggnadens användning ändras till bostads-
ändamål. Yttrandena var av sådan omfattning att de inte kunde sammanfattas i 
beredningstexten, utan de bilades tidigare och biläggs även nu ärendet. 
 
Sökanden underrättades om yttrandena, och lämnade kommentar till dessa. I kommentaren 
framhölls att byggnaden inte uppförts som sjöbod, att inga tillbyggnader är avsedda att ske, 
samt att denna enklare boendeform torde fylla ett behov på Skaftö. 
 
Det kan konstateras att fastigheten inte är bildad för bostadsändamål. I ärendet kan det därför 
vara av intresse att överväga grundkriteriet för fastighetsbildning enligt fastighets-
bildningslagen 3 kap. 1 § första stycket: 
”Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med 
hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt 
ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång 
till behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska 
den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Fastighetsbildning får 
inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte kan 
antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får 
inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör 
tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.” 
 
Då inga förutsättningar i ärendet har förändrats, har inget nytt hörande av grannar gjorts. De 
tidigare inkomna yttrandena ska anses gälla även vid nytt beslut i ärendet. 
Sökanden har inkommit med kommentarer till det som framkommit genom länsstyrelsens 
beslut. Kommentarerna bifogas handlingarna inför nämndens möte. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör även fortsättningsvis bedömningen att fastigheten genom 
sin ringa storlek och sin belägenhet, samt befintlig byggnads placering i eller nära 
tomtgränser, inte kan anses vara varaktigt lämpad som bostadsfastighet. 
Ur ett långsiktigt perspektiv får det anses vara olämpligt att skapa ett nytt boende på en plats 
där det allmänna ändamålet i hamnen och vid badplatsen måste ha företräde, samt även med 
beaktande av risken för framtida intrång på intilliggande strandskyddat område. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för ändrad användning av cafébyggnad till 
bostadsändamål, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §, 2 kap. 5-6 §§, samt 8 kap. 9 §. 
att beslutet kan motiveras med att fastigheten genom sin ringa storlek och sin belägenhet, 
samt den omgivningspåverkan som blir följden av en bostadsanvändning, måste anses 
olämplig för det föreslagna ändamålet. 
________ 
 
Forts. 
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Yrkande 
Yngve Larsson (FP), Torbjörn Stensson (obunden) med bifall från Bo Göthesson, Olle 
Fjordgren (M), Anneli Strand (S) och Leif Ahl (K), delar inte förvaltningens bedömning av 
följande skäl: 
Enligt PBL 9 kap 31 § skall bygglov beviljas utanför detaljplanelagt område, vilket är fallet här, 
om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 
2 eller 3 §§ och uppfyller kraven i 2 kap samt kraven i 8 kap om byggnaders utformning och 
tomters ordnande. 
Områdesbestämmelser saknas och åtgärden förutsätter inte planläggning. Återstår således att 
pröva huruvida åtgärden, vilket förvaltningen påstår, inte uppfyller kraven i 2 kap 5-6 §§ samt 
8 kap 9 § PBL. 
 
Vi kan inte finna att den sökta åtgärden skulle strida mot någon av dessa bestämmelser. Att 
fastighetens ringa storlek, vilket förvaltningen påstår, skulle göra den mindre lämpad för 
bostadsändamål är svårförståeligt. Övriga fastigheter inom området är inte större och i vissa 
fall mindre än sökandens. Trots det har dessa beviljats bygglov för bostadsändamål. Närheten 
till Stockevik X:X kan inte heller anses vara av sådan betydelse att bygglov skall vägras. Inte 
heller är förvaltningens påstående att det är olämpligt att skapa ett nytt boende vid hamnen 
eller vid badplatsen i enlighet med de avslagsskäl som anges i 2 kap 5 och 6 §§. Tvärtom anser 
vi att ett boende måste anses innebära mindre störningar för hamnverksamheten och badlivet 
än en caféverksamhet. 
Slutligen har vi svårt att inse att det skulle föreligga en risk för framtida intrång på 
intilliggande strandskyddsområde om bygglov beviljas för den sökta åtgärden, eftersom 
ansökningar om dispens från strandskydd står under överprövning av länsstyrelsen. 
 
Därför anser vi att nämnden skall vidhålla sin inställning i enlighet med det vid 
byggnadsnämndens sammanträde den 25 januari 2013 under § 31 fattade beslutet om att 
bevilja bygglov för den sökta åtgärden. 
 
Yngve Larsson (FP) och Torbjörn Stensson (obunden) med bifall från Bo Göthesson, Olle 
Fjordgren (M), Anneli Strand (S) och Leif Ahl (K) yrkar därmed att nämnden ska bevilja 
bygglov för ändrad användning av cafébyggnad till bostadsändamål med stöd av plan- och 
bygglagens (2010:900) 9 kap. 31 §. Beslutet motiveras med att åtgärden inte strider mot 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§ och uppfyller 
kraven i 2 kap. samt kraven i 8 kap. om byggnaders utforming och tomters ordnande. 
 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Stensson m.fl. yrkande. 
 

 

Bilaga: Stensson och Larssons skriftliga yrkande 

 

Forts.  
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

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

Beslutet motiveras med att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§ och uppfyller kraven i 2 kap. samt kraven i 8 kap. om 
byggnaders utforming och tomters ordnande. 

 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: Kontrollplanen fastställs. 

________ 
 
KRAV  
Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för 
slutbesked: 
Ifylld och signerad kontrollplan.  
 
UPPLYSNINGAR 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften för att ta i bruk 
byggnadsverket innan slutbesked erhållits är 0,5 – 50 prisbasbelopp. 
 
 
Giltighetstid 
Bygglovet och startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökanden 
Berörda grannar Stockevik X:X (NN), X:X (NN), X:X, X:X/X:X, X:X, samt Skaftö-Berg X:X 
(NN) 
Överklagningshänvisning, Rek+mb 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes tidningar 
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BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH NYBYGGNAD 
AV GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHETEN KYRKEBY X:X 
 

Diarienummer: 2013/0199 
Sökande: NN 
Sökandes adress: XX 
  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglovsansökan för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av gäststuga. 
För fastigheten gäller detaljplan. Detaljplanen antogs 1962, och ändrades den 9 oktober 1997 
och därmed fick området en utökad byggnadsyta dock ändrades inte plankartan så att 
byggrätten utökades. 
Enligt detaljplanens bestämmelser får på fastigheten uppföras en (1) huvudbyggnad och en (1) 
komplementbyggnad. Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 150 m2 . 
 
Gäststugan föreslås bli placerad helt på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas s.k. 
prickad mark och 1 meter från tomtgräns mot Kyrkeby X:X. 
 
Området har med detaljplaneändring fått utökad byggnadsyta, dock utan att plankartan 
ändrades så att byggrätten utökades. Detta har fått till följd att vissa byggrätter inte kan 
utnyttjas fullt ut utan t.ex. placering på mark som ursprungligen inte fick bebyggas, s.k. 
”prickad mark”. Toleransen för avvikelser gällande placering måste därför vara högre inom 
detta område. 
 
Den totala byggnadsytan överskridas med 3 %. 
 
Berörda grannar Kyrkeby X:X, X:X och X:X har lämnat medgivande. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att den ansökta åtgärden inte medföra 
sådan betydande olägenhet för kringboende som avses i plan- och bygglagen samt att 
avvikelsen från detaljplanen är liten och förenlig med planens syfte. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
att nämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, liten 
avvikelse från detaljplanen. 
Beslutet kan motiveras med att åtgärden i förhållande till den ändrade detaljplanen utgör en 
liten avvikelse förenlig med planens syften, samt att den inte utgör en betydande 
omgivningspåverkan. 
 
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 nämnden fastställer kontrollplanen. 
________ 
 
 
Forts. 
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Yrkande 
Torbjörn Stensson (obunden) 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. 
Beslutet motiveras med att åtgärden i förhållande till den ändrade detaljplanen utgör en liten 
avvikelse förenlig med planens syften, samt att den inte utgör en betydande 
omgivningspåverkan. 
 
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 
slutbesked: 
Ifylld och signerad kontrollplan.  
 
UPPLYSNINGAR 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften för att ta i bruk 
byggnadsverket innan slutbesked erhållits är 0,5 – 50 prisbasbelopp. 
 
Tillstånd för sprängning kan komma att behövas. Tillstånd söks hos polismyndigheten på 
sökandes initiativ. 
 
Giltighetstid 
Bygglovet och startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 

 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Underrättelse om beslutet till 
Kyrkeby X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ANLÄGGANDE AV PARKERINGSPLATSER PÅ 
FASTIGHETEN KRONBERGET X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0127 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN  
Adress: Att.: NN 
  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser på del av fastigheten 
Kronberget X:X 
Den aktuella delen av fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Parkeringsplatser utomhus är, med undantag för parkering på villatomter för eget behov, 
bygglovpliktiga enligt plan- och byggförordningen [SFS 2011:338] 6 kap. 1-2 §§. 
 
Ansökan gäller sammalagt 42 bilplatser samt 2 handikapparkeringar, med en rundkörnings-
slinga för att underlätta angöring till skolområdet samt till simhall/ishall. 
 
Berörd granne Kronberget X:X, samt bildningsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen 
har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Bildningsnämnden har meddelat att man inget har att erinra mot ansökan. 
 
Yttrande har inkommit från Kronberget X:X. De fem punkter som tas upp i yttrandet 
redovisas nedan, tillsammans med de svar som sökanden har lämnat efter att ha underrättats 
om yttrandet: 

1. Den planerade parkeringsplatsen bör sättas ut på plats för att kunna kontrollera om 
radier, utrymme mm stämmer överens med verkligheten. 

Svar: Det är en arkitektbyrå som har ritat trafiklösningen vi föreslår. Byrån har använt sig 
av Lysekils kommuns tillhandahållna kartor. Det finns körspår för t.ex. buss inlagt för att 
testa att trafiklösningen fungerar (se medsänt dokument). Utsättning kommer att ske 
under genomförandet. 

2. Det är också viktigt att kunna konstatera om utformningen tagit hänsyn till det pågående 
planarbetet och den kommande byggnationen på vattentornet. Det är ju onödigt att 
behöva göra om inom kort. 

Svar: Vi har varit i kontakt med planavdelningen för att ta del av pågående planarbete i 
området. 
Det pågår ett planarbete i området vid vattentornet och i den planen skall Vattentornet 
själv ombesörja parkeringsplatser för hyresgäster inom sitt fastighetsområde. Föreslagen 
trafiklösning tar hänsyn till detta genom att ha en bra matarlösning upp mot denna 
fastighet. 

3. Det fattas ca 20 m staket öster om min fastighet. Komplettering bör göras för att minska 
risken för spring. 

Svar: Kommer att kompletteras under genomförandet av föreslagen trafiklösning. 
 
Forts. 
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4. Helhetsgreppet är viktigt att ta nu när stora resurser läggs på att snygga upp och ordna 

upp trafiksituationen i området. Trafiken på vägstumpen norr om ishallen bör begränsas 
till cykel och leveransfordon. 

Svar: Genom att genomföra föreslagen trafiklösning så tar vi ett helhetsgrepp över 
området. Detta är mycket viktigt då användningsområdet för skolan har förändrats från 
Högstadie- och gymnasieskola till F-9 skola. Vägen ner förbi Gullmarsborg kommer att få 
restriktioner i enlighet med Fönstervyers [Kronberget X:X] förslag. 

5. Parkeringsmöjligheten norr om ishallen bör tas bort genom fysiska åtgärder. 

Svar: Kommer också att ske vid genomförandet av föreslagen trafiklösning. 
 
Ägaren till fastigheten Kronberget X:X har också begärt att få kopior på beviljade rivnings- och 
bygglov i detta område för de senaste två åren. 
Han har då upplysts om att rivningslov inte erfordras utanför detaljplanelagt område, samt att 
omdisponeringar av verksamhet i befintliga byggnader inom ett skolområde inte är att 
betrakta som bygglovpliktig ändrad användning. Inte heller kan enstaka förändringar av 
fönster/dörrar på befintliga skolbyggnader anses vara bygglovpliktiga. 
 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför detaljplanelagt 
område om åtgärden uppfyller samtliga nedanstående kriterier: 

1. Inte strider mot områdesbestämmelser. 
Konstaterande: Några områdesbestämmelser finns inte för området. 

2. Inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §. 
Konstaterande: Enligt dessa paragrafer krävs inte planläggning, då användningen inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

3. Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar som 
inte har prövats i områdesbestämmelser. 
Konstaterande: Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i dessa paragrafer. 

 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att parkeringsplatserna ska anordnas på en 
plats som redan tidigare var ianspråktagen för bebyggelse och trafikanläggningar. Åtgärden 
uppfyller kriterierna i PBL 9 kap. 31 §, och de synpunkter som framförts av berörd granne är 
till fullo beaktade. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att nämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §. 
Beslutet kan motiveras med att parkeringsplatserna ska anordnas på en plats som redan 
tidigare var ianspråktagen för bebyggelse och trafikanläggningar. Åtgärden uppfyller 
kriterierna i PBL 9 kap. 31 §, och de synpunkter som framförts av berörd granne är till fullo 
beaktade. 
 
att nämnden meddelar startbesked stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen, samt beslutar att 
det inte finns behov av kontrollansvarig och tekniskt samråd i ärendet. 
 
att nämnden fastställer kontrollplanen. 
________ 
 
Forts. 
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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 

Bygglov beviljas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §. 
Beslutet motiveras med att parkeringsplatserna ska anordnas på en plats som redan tidigare 
var ianspråktagen för bebyggelse och trafikanläggningar. Åtgärden uppfyller kriterierna i PBL 
9 kap. 31 §, och de synpunkter som framförts av berörd granne är till fullo beaktade. 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns 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 
slutbesked: 
Ifylld och signerad kontrollplan.  
 
UPPLYSNINGAR 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften för att ta i bruk 
byggnadsverket innan slutbesked erhållits är 0,5 – 50 prisbasbelopp. 
 
Tillstånd för sprängning kan komma att behövas. Tillstånd söks hos polismyndigheten på 
sökandes initiativ. 
 
Giltighetstid 
Bygglovet och startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 

 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Kronberget X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar
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§ 125   
 
BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STENMURAR OCH TRÄSTAKET 
PÅ FASTIGHETEN EVENSÅS X:X 
 

Diarienummer:  2013/0097 
Sökande:  NN 
Adress:  XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan av bygglov för nybyggnad av mur och staket. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 20 april 1967. 
Sökt åtgärd avviker från gällande detaljplan då delar av murarna och staketet placeras på mark 
som inte får bebyggas. 
 
Berörda grannar på fastigheterna Evensås X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och 
X:X har lämnats tillfälle att inkomma med yttrande. Ägarna till Evensås X:X och X:X har 
lämnat sitt medgivande. Ägarna till Evensås X:X och X:X har inkommit med yttrande där 
synpunkter bland annat framförs på att staketet påverkar utsikt från komplementbyggnad 
negativt samt att murarna är dåligt anpassade till omgivningen. Från övriga grannar har inga 
yttranden inkommit. 
Sökande har i yttrande kommenterat grannarnas synpunkter och har begärt att få ärendet 
prövat. 
 
Bedömning 
Sökt åtgärd bedöms vara en liten avvikelse från gällande detaljplan och anses förenlig med 
dess syfte. 
 
Murarna och staketet bedöms inte utgöra en väsentlig olägenhet för ägarna till Evensås X:X 
och X:X då murarna är låga. Den östra muren har en  höjd om 0,5 meter som lägst och 0,9 
meter som högst, den västra muren startar i markplan och har en höjd om 1,0 meter som 
högst, staketet har en höjd om 1,1 meter. 
 
Staketet påverkar endast utsikten från en komplementbyggnad på Evensås X:X. 
Huvudbyggnadens utsikt påverkas inte av sökt byggnation. Slutligen bedöms murarnas 
utförande i granit vara väl anpassade till omgivande bebyggelse.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att nämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, liten 
avvikelse från detaljplanen. 
Beslutet motiveras med att murarnas utförande i granit är väl anpassade till omgivande 
bebyggelse samt att påverkan på Evensås X:X utsikt är ringa. 
 
att byggnadsnämnden meddelar startbesked stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen, samt 
beslutar att det inte finns behov av kontrollansvarig och tekniskt samråd i ärendet. 
 
att nämnden fastställer kontrollplanen. 
________ 
 
Forts. 
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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 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, liten avvikelse från 
detaljplanen. 
Beslutet motiveras med att murarnas utförande i granit är väl anpassade till omgivande 
bebyggelse samt att påverkan på Evensås X:X utsikt är ringa. 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen. 
Teknisk samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende 
 
Med detta startbesked bestämmer nämnden att: 
Kontrollplanen fastställs. 

________ 

 
KRAV 
Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för 
slutbesked: 
Ifylld och signerad kontrollplan.  
 
UPPLYSNINGAR 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften 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. 
 
 
Beslutets giltighetstid 
Bygglovet och startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 
 
 
 
Forts. 
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Beslutet delges: 
Sökande 
Evensås X:X och X:X, Överklagningshänvisning, rek + mb 
 
Beslutet underrättas: 
Evensås X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 

 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2013-08-23 29 (45) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 126    
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR TILLBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN BARKEDAL X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0185 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Barkedal X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom en grupp med 
sammanhållen bebyggelse. 
Inget strandskydd eller andra naturvårdsbestämmelser berör fastigheten. 
 
Fastigheten är bildad och bebyggd för bostadsändamål. 
Bostadshuset på fastigheten uppfördes efter bygglov 1966. Bygglov för tillbyggnad beviljades 
1977, och bygglov för en inre ombyggnad beviljades 1990. 
En tidigare ägare utnyttjade 1994 möjligheten att göra en mindre tillbyggnad utanför 
detaljplanelagt område, gällande ett nytt kök. 
 
Nuvarande ägare var år 2006 i kontakt med kommunen angående bygglov för tillbyggnad. 
Förutsättningarna för att kunna få bygglov bedömdes som gynnsamma, men av olika skäl kom 
byggnationen igång utan att bygglov söktes. 
Fastighetsägaren har nu sökt bygglov i efterhand, och medger att han begått fel. I ansökan 
bekräftas också existensen av den tillbyggnad som gjordes 1994. 
Den senaste tillbyggnaden är på 43,8 m2. 
 
Enligt 3:e punkten i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen [2010:900] gäller: 
”För överträdelser som har ägt rum före den 2 maj 2011 ska äldre bestämmelser tillämpas 
på prövningen i sak. Den nya lagen ska dock tillämpas, om den leder till lindrigare påföljd.” 
 
Enligt den äldre PBL 10 kap. 4 § ska i ett fall som det aktuella, en byggnadsavgift på fyra 
gånger bygglovtaxan tas ut. Bygglovavgiften enligt den äldre taxan skulle blivit 5 640 kronor, 
vilket medför en byggnadsavgift på 22 560 kronor. 
Enligt den äldre PBL 10 kap. 7 § ska byggnadsnämnden även ansöka hos förvaltningsdomstol 
om uttag av tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är 500 kronor gånger bruttoarean minus 10 m2, 
vilket i detta fall skulle innebära 16 500 kronor. Efter den nya överklagandeinstans-
ordningens införande har det dock blivit oklart vilken domstol som ansvarar för detta, varför 
det inte kan anses skäligt att driva denna fråga. 
 
Enligt den nu gällande PBL ska en tillbyggnadsåtgärd på 43 m2 påbörjad utan startbesked och 
ibruktagen utan slutbesked beläggas med en sanktionsavgift på 28 480 kronor + 5 696 kronor, 
d.v.s. totalt 34 176 kronor. 
 
Under förutsättning att det inte begärs uttag av den osäkra tilläggsavgiften, leder således den 
äldre PBL till lindrigare påföljd. 
Observera dock att bygglovet som sådant beviljas och debiteras enligt nuvarande lag och taxa. 
 
Forts. 
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Ärendet har remitterats till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Då den nuvarande enskilda avloppsanläggningen på fastigheten är åtskilliga år, torde de 
senaste byggnationerna innebära att en ny avloppsanläggning måste anläggas, efter separat 
ansökan hos och tillstånd av miljönämnden. 
 
Berörda grannar har inte hörts i ärendet, då detta ansetts som uppenbart obehövligt då 
byggnationen varit känd för dem sedan år 2006, utan att någon reagerat på den. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att det inte föreligger några specifika hinder 
för att bevilja bygglov i efterhand för redan utförd byggnation. 
En ny avloppsanläggning kommer dock att krävas på fastigheten, vilket byggherren bör 
upplysas om. 
Den äldre plan- och bygglagens byggnadsavgift ska tillämpas, och fråga om tilläggsavgift inte 
bör väckas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 
31 a §. 
Beslutet kan motiveras med att tillbyggnaden uppfyller de grundläggande kraven i PBL, samt 
att den inte kan anses utgöra en betydande olägenhet eller störande omgivningspåverkan. 
 
att byggnadsnämnden beslutar att av byggherren ta ut en byggnadsavgift enligt äldre plan- och 
bygglagen [1987:10] 10 kap. 4 §. Byggnadsavgiften ska uppgå till fyra gånger bygglovavgiften, 
vilket blir 4 x 5 640 = 22 560 kronor. 
 
att byggnadsnämnden upplyser byggherren om att en ansökan om tillstånd för ny enskild 
avloppsanläggning kommer att krävas. Besked om detta kan lämnas av Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän. 
________ 
 
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 Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 a § beviljas Bygglov i efterhand. 
Beslutet motiveras med att tillbyggnaden uppfyller de grundläggande kraven i plan- 
och bygglagen, samt att den inte kan anses utgöra en betydande olägenhet eller 
störande omgivningspåverkan. 

 
2 En byggnadsavgift enligt äldre plan- och bygglagen [1987:10] 10 kap. 4 § skall tas ut. 
 Byggnadsavgiften ska uppgå till fyra gånger bygglovavgiften, vilket blir 4 x 5 640 kr  

= 22 560 kronor. 
Avgiften 22 560 kr ska betalas till länsstyrelsen inom två månader efter att detta beslut 
vunnit laga kraft. 

________ 
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UPPLYSNINGAR 
Byggnadsnämnden upplyser byggherren om att en ansökan om tillstånd för ny enskild 
avloppsanläggning kommer att krävas. Besked om detta kan lämnas av Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän. 
 
 
Beslutets giltighetstid 
Bygglovet och startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 
Länsstyrelsen Rättsenheten 
 
Beslutet underrättas: 
- 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 127   
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ ENBOSTADSHUS OCH ETT 
GARAGE PÅ FASTIGHETEN DALSKOGEN X:X 
 

Diarienummer:    2013/0080 
Sökande:      NN 
Adress:     XX 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Inge Löfgren (MP) i handläggningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av två enbostadshus och ett garage samt 
uppförande av plank. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Förhandsbesked har för byggnationen meddelats den 14 juni 2012 § 151. 
Berörda grannar på fastigheterna Dalskogen X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och Slätten X:X har 
lämnats tillfälle att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit från ägarna till Dalskogen 
X:X där synpunkter bland annat framförs på att området borde detaljplaneläggas och att 
byggnaderna borde utföras som enplanshus. 
 
Den del av fastigheten Dalskogen X:X ansökan gäller ligger inklämd mellan sex andra 
småhusfastigheter och lämpar sig därför väl till bebyggelse vilket inte hindrar en framtida 
förtätning genom planläggning av området. Att kräva detaljplan för två tillkommande 
enbostadshus bedöms därför inte vara nödvändigt. Sökta byggnader stämmer väl in i den 
omgivande bebyggelsen där ett flertal tvåplansbyggnader finns uppförda. Sökt byggnation 
bedöms därför inte utgöra en väsentlig olägenhet för ägarna till Dalskogen X:X. 
 
Sökande har fått ta del av grannarnas yttrande och har begärt att få ärendet prövat. 
 
Miljöenheten har i yttrande tillstyrkt föreslagen byggnation. Yttrandet skall beaktas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen, PBL. 
Beslutet kan motiveras med att sökt byggnation inte försvårar en framtida förtätning av 
området genom planläggning samt att byggnaderna är väl anpassade till omgivande 
bebyggelse vad avser placering och våningsantal. 
 
För att genomföra åtgärden krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggerrens 
förslag. 
Namn:  NN 
Adress: XX 
________ 
 
 
Forts. 
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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 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 
Beslutet motiveras med att sökt byggnation inte försvårar en framtida förtätning av området 
genom planläggning samt att byggnaderna är väl anpassade till omgivande bebyggelse vad 
avser placering och våningsantal. 
 
För att genomföra åtgärden krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggerrens 
förslag. 
Namn:  NN 
Adress: XX 
________ 
 
KRAV 
För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd har hållits. 
Vid det tekniska samrådet kommer kontrollplanen att fastställas. 
Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked erhållits är 0,5- 50 
prisbasbelopp. 
 
I detta ärende krävs utsättning. Kontakta kommunens mätenhet 0523-61 33 48. 
 
UPPLYSNING 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbeskedet. 
Byggsanktionsavgiften 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. 
 
 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.  
 
Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 
 
Forts. 
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Beslutet delges: 
Sökande 
Dalskogen X:X, Överklagningshänvisning, rek + mb 

 
Beslutetunderrättas 
Dalskogen X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och Slätten X:X 
 
Beslutet kungörs: 
Post-  och Inrikes Tidningar 
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§ 128 
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED  
FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMT 
FRÅN, FASTIGHETEN MELLBY X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0140 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Mellby X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför samman-
hållen bebyggelse. 
Fastigheten är inte belägen inom riksintresseområde enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 
Fastigheten är inte belägen inom strandskyddat område. 
 
Befintlig fastighet är på drygt 7 ha. Den föreslagna avstyckningen är på cirka 1200 m2. 
Ingen ny utfart till allmän väg krävs. 
 
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.” 
 
Området finns med i översiktsplanens kapitel om kulturmiljö och kulturminnesvård: 
”Brodalen – ett gammalt centrum 
Dalgången från Brodalen mot Brofjorden och utlöparna mot Åbyfjorden utgör en tidig 
centralbygd av betydelse. Brofjorden har långt in i historisk tid varit segelbar ända upp till Bro. 
Det strategiska läget var viktigt för utvecklingen som centralbygd. Området innehåller en 
mängd olika lämningar från olika tider och verksamheter. Det finns ett rikt och varierat 
fornlämningsbestånd från sten-, brons- och järnålder. På Brobergskullen ligger resterna av en 
kastal från 1100-talet. Bro kyrka har medeltida ursprung. 
Tre storgårdar dominerar bebyggelsehistorien, Broberg, Vese och Röe. Röe var en befäst gård 
på 1400-talet. Delar av området är av riksintresse för kulturminnesvården.” 
 
 
Forts. 
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Forts. ÖP kulturmiljövård: 
Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Området är rikt på fornlämningar 
som är skyddade enligt kulturminneslagen. Risken är stor för att träffa på fornlämningar 
vid grävning i marken. Enstaka bostadshus får prövas mot miljöbalken och de allmänna 
hänsynsreglerna i plan- och bygglagen. Stor hänsyn skall tas till natur- och kulturmiljön vid 
val av tomtplats, läge och byggnadsutformning. 
Informationsmaterial skall tas fram av kommunen. För bebyggelsen inom Bro kyrkby skall 
övervägas att upprätta områdesbestämmelser.” 
 
Området finns också med i Lysekils kommuns kulturmiljöprogram, i kapitlet ”Kultur-
historiskt värdefulla miljöer i Lysekils kommun”: 
”Brodalen – ett gammalt centrum 
Tidig centralbygd i dalgången kring Brofjället, med två västliga utlöpare mot Åbyfjorden. 
Rikt och varierat fornlämningsbestånd från sten- brons- och järnålder. Kastal 1100-tal. 
Befäst gård 1400-tal. Medeltida kyrka med äldre centrumbebyggelse. Äldre jordbruks-
bebyggelse i traditionella lägen.” [plus mer text] 
 
Bohusläns museum har med på förfrågan från sökanden yttrat sig i ärendet. 
Yttrandet konstaterar att tomtens läge och avstånd till närmsta fornlämningar innebär att den 
föreslagan byggnationen verkar ligga utanför fornlämningarnas s.k. fornlämnings-områden. 
 
Den föreslagna tomten ska placeras i direkt anslutning till två tomter där nybyggnation av 
fritidshus enligt fastighetsregistret skedde 1977 och 1980. Dessa byggnader har en för 
fritidshus normal utformning, utan speciell anpassning till bohuslänsk byggnadstradition. 
De båda befintliga husen/tomterna, och även det nu föreslagna, ligger invid en mindre höjd i 
landskapet och intill befintlig väg. 
Placeringen kan därmed sägas vara lämplig ur landskapsbildsynpunkt. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande konstaterat att: 
”Sökanden avser att till en början endast ha avlopp för BDT och någon typ av torrtoalett. 
Markbädd eller infiltration är tänkta alternativ. Vad gäller placering m.m. av 
avloppsanläggning ska hänsyn tas till befintliga närliggande samt planerad 
dricksvattenbrunn. Kravet på en ny avloppsanläggning i det aktuella området är att den ska 
klara hög skyddsnivå för miljöskydd. Den planerade anläggningen bedöms göra det. 
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljönämnden i mellersta 
Bohuslän innan bygglovansökan prövas.” 
 
Berörda grannar Mellby X:X, X:X, X:X, X:X och X:X samt Mellby vägsamfällighet har getts 
tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Medgivande har inkommit från Mellby X:X, och synpunkt gällande gränsdragning har 
inkommit från Mellby X:X (stamfastighetsägaren). I övrigt har inga yttranden inkommit. 
Sökanden har underrättats om inkomna yttranden, men har valt att inte kommentera dessa. 
 
 
Forts. 
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Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att området anses ha höga kulturvärden, men 
att dessa på den aktuella platsen inte anses nå upp till riksintressedignitet. Den föreslagna 
platsen är i anslutning till två befintliga fritidshus från slutet på 1970-talet, vilket gör att det 
inte finns någon anpassningsvärd traditionell bebyggelse på platsen. Det är också tillräckliga 
avstånd till närmaste fornlämningar. 
Ett eventuellt positivt beslut i frågan om förhandsbesked för bygglov behöver inte, p.g.a. 
byggnationens placering i landskapet och närhet till bebyggelse av modernare slag, innehålla 
villkor om utformning som innebär anpassning till regional byggnadstradition. Det i 
översiktsplanen angivna kulturlandskapsområdet kan inte anses ha samma höga nivå i alla 
delar, och i den aktuella placeringen är anpassningskrav inte nödvändiga. 
Placeringen är väl lämpad och bedöms inte ha påtaglig inverkan på grannar, landskapsbild 
eller kulturmiljö. 
 
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 kulturmiljön. 
 
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. 
 

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 kulturmiljön. 

 
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 
1 Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 

avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
________ 
 
Forts. 
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Beslutet delges: 
Sökande 
Mellby X:X, Överklagningshänvisning, rek + mb 

 
Beslutetunderrättas 
Mellby X:X, X:X, X:X och X:X samt Mellby vägsamfällighet 
 
Beslutet kungörs: 
Post-  och Inrikes Tidningar 
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ÅTERREMITERAD ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED. –  
NYBYGGNAD AV TVÅ ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV TOMTER 
FRÅN, FASTIGHETEN HÄGGVALL X:X 
 

Diarienummer: 2012 / 1024 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomter från, fastigheten Häggvall X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Området kan eventuellt betraktas som sammanhållen bebyggelse, och bör åtminstone göra så 
om några av de fastigheter ansökan innehåller kommer till stånd. 
Fastigheten omfattas inte till någon del av strandskydd, och ligger inte inom 
riksintresseområden enligt miljöbalken. 
De föreslagna tomterna är på cirka 2 500 m2 vardera. 
 
Byggnadsnämnden tog upp ansökan till behandling på sitt möte den 25 januari 2013 § 34, då 
ansökan gällde tre enbostadshus och tomter. Man återremitterade då ärendet till sökanden 
med syftet att minska antalet tomter till två och att dessa skulle lämna erforderligt avstånd till 
fornlämningsområdet, samt att sökanden skulle ta fram en bullerutredning enligt 
Trafikverkets två tågtrafikalternativ. 
 
Området är i kommunens översiktsplan ÖP 06 betecknad med R19: 
”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk 
och hällmarker. 
Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och mindre grupper 
av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.” 
 
Över en del av det aktuella området går Lysekils kommuns råvattenledning samt 
vattenledning för kommunens norra delar. Med anledning av detta har remiss skickat till 
LEVA i Lysekil AB. 
LEVA har i yttrande framhållit att VA-huvudmannens rätt till dessa ledningar säkerställts 
genom vattendom, och att blivande fastighetsägare i området bör informeras om detta. Vidare 
sägs att de föreslagna avstånden mellan hus och ledning förefaller tillfredsställande, men att 
LEVA ska kontaktas före byggstart så att ledningarna kan utmärkas. Markarbeten i närheten 
av ledningarna skall före start samrådas med VA-huvudmannen. 
 
I anslutning till den föreslagna nordligaset tomten ligger en fornlämning i form av ristningar. 
Detta har föranlett en remiss till Bohusläns museum. Museet har i yttrande meddelat att den 
nordligaste av de (tidigare) tre föreslagna tomterna ligger inom den kända hällristningens 
fornlämningsområde, samt att det kan finnas ytterligare ristningar i närområdet. 
Bohusläns museum anser därför, med hänvisning till kulturmiljölagen, att den nordligaste 
tomten bör utgå. Vidare påpekar man att intrång i fornlämningsområde kräver tillstånd av 
länsstyrelsen. 
 
Forts.
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Då de föreslagna nya tomterna ligger nära järnvägen mellan Lysekil och Munkedal, med 
byggnader cirka 40-50 meter från spårmitt, har remiss skickats till Trafikverket. 
Trafikverket har lämnat följande yttrande: 
”Även om det inte bedrivs någon tågtrafik på Lysekilsbanan idag, är banan föremål för 
aktivt underhåll för framtida trafik. Enligt Trafikverketes gällande prognos beräknas 
trafiken år 2020 uppgå till 6 tåg per dygn. 
För närvarande studeras, som ett av flera alternativ, möjligheten att transportera järnmalm 
via Lysekilsbanan för omlastning och utskeppning vid Brofjorden. Skulle detta bli aktuellt 
kan trafiken mycket preliminärt uppskattas till storleksordningen 10-20 malmtåg per dygn. 
Trafikverket rekommenderar att framtida bullerförhållanden klarläggs och att eventuellt 
behov av anpassning och/eller skyddsåtgärder säkerställs i bygglovet. Gällande riktvärden 
för buller bör beaktas med hänsyn till möjlig framtida tågtrafik enligt ovan. 
I övrigt har Trafikverket inget att erinra mot att sökt förhandsbesked ges.” 
 
Miljöenheten har i yttrande konstaterat ”att det finns förutsättningarna för att lösa 
avloppsfrågan inom respektive tomt men det bör samordnas med en gemensam anläggning 
i anslutning till de aktuella tomterna. För en avloppsanläggning med utsläpp till ytvatten 
måste det finnas möjlighet att avleda renat avloppsvatten till lämpligt dike eller 
motsvarande (eventuellt över annans fastighet). Hänsyn måste tas till befintliga och 
planerad dricksvattenbrunnar i närområdet. För WC med annan lösning än sluten tank får 
sökanden/exploatör i samråd med miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. En ny 
avloppsanläggning ska minst klara kravet på normal skyddsnivå för miljöskydd enligt 
Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp. Dessa krav kan komma att skärpas 
innebärande att en avloppsanläggning ska klara kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd 
(högre krav vad gäller reduktion av kväve och fosfor). 
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljönämnden innan 
bygglovansökan prövas.” 
 
Berörda grannar Häggvall X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har givits tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
Häggvall X:X har lämnat medgivande. 
Häggvall X:X påpekar att den egna avloppsledningen inte får påverkas, men har inga övriga 
invändningar. 
Häggvall X:X har inget emot byggnationen, men vill bli kontaktad angående placering av 
tillfartsvägar. 
I övrigt har inga yttranden inkommit. 
 
Sökanden underrättades i det tidigare skedet om samtliga inkomna yttranden. 
Han meddelade att han vad gäller fornlämningar i första hand vill ha prövat alternativet med 
tre tomter, och i andra hand ha prövat ett alternativ med två tomter där den nordligaste 
tomten i inlämnade handlingar utgår. 
Vad gäller bullerutredning ansåg han att då inga tåg går på Lysekilsbanan idag, så är det 
därmed svårt att göra relevant utredning om buller. Han blev därefter upplyst om att en 
bullerutredning kan göras med teoretiska modeller, men också att om byggnadsnämnden 
anser att en bullerutredning ska göras kommer man att återremittera ärendet till sökanden, 
vilket också skedde. 
 
 
Forts.
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Ärendet har diskuterats på ett av samhällsbyggnadsförvaltningens s.k. planverkstadsmöten. 
Där togs bl.a. fornlämningen och risken för tågbuller upp, men inga andra hinder förefaller 
finnas för att två nya bostadsenheter ska kunna tillskapas på platsen. 
 
Sökanden har dels meddelat att den tomt av de föreslagna tre som placerats närmast 
fornlämningsområdet ska utgå, så att ansökan nu avser två enbostadshus och tomter. 
Sökanden har även kompletterat handlingarna med en bullerutredning utförd av MiljöInvest 
AB. Denna pekar på att det vid återupptagen trafik på Lysekilsbanan med sex tåg per dygn 
kommer gällande riktvärden inte vare sig inomhus eller utomhus att överskridas. Detta beror 
mest på det låga antalet tåg och att riktvärdena avser genomsnittlig ljudnivå per dygn, samt 
maximalt antal överskridanden per natt. 
Vad gäller alternativet med malmtågstrafik framhålls att det finns så många okända 
parametrar att en beräkning skulle innehålla en oacceptabel felmarginal. Det gäller bl.a. hus 
banan byggs om, vilka hastigheter som skulle tillåtas, vilken tågtyp det gäller etc. En beräkning 
enligt detta scenario har därför inte kunnat genomföras. 
 
Sökanden vill med dessa förändringar och kompletteringar ha ärendet prövat av 
byggnadsnämnden. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att samtliga inkomna synpunkter är relevanta. Frågor 
som rör grannar (avlopp och väg) kan inte lösas i förhandsbeskedskedet, men vad gäller 
fornlämningsområdet och möjligt tågbuller bör det ingå i beslutsunderlaget. 
Exakt placering av byggnader, samt frågor gällande markarbeten i förhållande till vatten-
ledningar, handläggs i ett kommande bygglovskede. 
Bohusläns museums yttrande är i högsta grad relevant, och den nordliga tomten har i enlighet 
med detta utgått. Tomgränserna i nordvästra delen av området bör samrådas med 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet, och gränsen för fornlämningsområdet måste bestämmas av 
länsstyrelsen. 
Vad gäller trafikbuller från Lysekilsbanan är läget oklart. Den bullerutredning som framlagts 
visar att det vid återupptagen tågtrafik inte kommer att överstiga några gränsvärden, även om 
varje tåg i sig kan medföra buller. De många okända parametrarna i fråga om malmtågstrafik 
gör att man bör acceptera sakkunnigt utlåtande att detta inte låter sig beräknas på grundval av 
vad som för närvarande är känt. 
Under förutsättning att sökanden får gränsen till fornlämningsområdet bestämd av 
länsstyrelsen, bör två nya enbostadshus kunna uppföras på den aktuella platsen. 
 
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 avseende två enbosdatshus kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 
Beslutet kan motiveras med att platsen lämpar sig för bostadsbebyggelse, samt att 
omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 
 
att byggnadsnämnden villkorar beslutet med att sökanden ska få gränsen till 
fornlämningsområdet bestämd av länsstyrelsen innan avstyckning av tomter påbörjas. 
 
att byggnadsnämnden upplyser sökanden om att tomtköpare bör upplysas om den framtida 
eventuella trafiken på Lysekilsbanan. 
________ 
Forts. 
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Yrkande 
Torbjörn Stensson (obunden) 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 för två enbostadshus 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 
Byggnadsnämnden villkorar beslutet med att sökanden ska få gränsen till 
fornlämningsområdet bestämd av länsstyrelsen innan avstyckning av tomter påbörjas. 
 
Upplysning 
Nämnden upplyser sökanden om att tomtköpare bör upplysas om den framtida eventuella 
trafiken på Lysekilsbanan. 
________ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande 
Häggvall X:X och X:X, Överklagningshänvisning, delgivningskvitto 

 
Beslutetunderrättas 
Häggvall X:X, X:X, X:X och X:X  
 
Beslutet kungörs: 
Post-  och Inrikes Tidningar 
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ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN SVEE X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0244 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Svee X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område. 
 
Fastigheten Svee X:X är bildad genom avstyckning från Svee X:X, efter miljö- och 
byggnadsnämndens beslut den 5 november 2009 § 233 att meddela positivt förhandsbesked 
den nu aktuella åtgärden. 
 
Beslutet från 2009 överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län av ägarna till tre 
grannfastigheter. Länsstyrelsen avslog överklagan den 12 maj 2010. 
En fastighetsägare gick vidare och överklagades länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i 
Göteborg, vilken i dom den 15 mars 2011 avslog överklagandet. 
Klaganden sökte därefter prövningstillstånd hos Kammarrätten i Göteborg, vilken i beslut den 
17 maj 2011 meddelade att prövningstillstånd inte medgavs. 
 
Ansökan år 2009 gällde ursprungligen ett fritidshus, vilket enligt miljöbalken är tillåtet att 
uppföra på Härnäset, men detta ändrades till ett bostadshus med helårsstandard efter 
synpunkter från samrådsgruppen. 
Den nya ansökan hänvisar till det tidigare ärendet, varför även denna anses gälla ett 
bostadshus med helårsstandard. 
 
I kommunens översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R16: 
”Bebyggelse av stort kulturhistoriskt värde på Kornöarna, Gåsö och i Fågelviken. 
Skärgårds-bebyggelsen på Kornöarna och på Gåsö samt stenhuggarmiljön i Fågelviken 
skall bevaras. Endast komplementbyggnader till befintlig bebyggelse medges. Detaljplan 
eller områdesbestämmelser skall upprättas.” 
I boken ”Kulturmiljöer i Lysekils kommun” står bl.a. följande om Fågelviken: 

”I dalgången mellan bergen ligger tre identiskt lika bostadshus för stenhuggare, troligen 
uppförda omkring 1910. Husen är bevarade i ursprungligt skick med faluröd panel och 
ligger på rad på ena sidan av vägen. Mitt emot ligger stenhuggarfamiljernas tvättstugor. På 
den andra sidan återfinns ytterligare ett par mycket vackra och välbevarade hus med 
anknytning till stenhuggeriet, men med en helt annan karaktär. Det västligaste, ett stort 
vitmålat hus med mycket snickarglädje, ger intryck av att ha byggts som disponentbostad 
eller liknande. Huset öster därom, med fasad i falurött och vita snickeridetaljer, har bland 
annat använts som matsal.” 
 
Forts. 
 
 
Forts. § 130 
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Bohusläns museum lämnade yttrande i det ursprungliga ärendet, i vilket man i första hand 
rekommenderade att det inte skulle tillkomma nya byggnader i det aktuella läget, och 
fortsätter: 
”Om så ändå sker, bör man noga överväga valet av hus i detta läge. Resonemanget kan vara 
att här placera en byggnad som diskret faller in i den omgivande (natur-)miljön och som 
uppfattas som ett nytt tillskott i kulturmiljön eller alternativt en ny byggnad som på ett 
diskret sätt anpassas och underordnas den äldre bebyggelsen som finns i närområdet. I det 
senare alternativet är det önskvärt att man inte oreflekterat plagierar de befintliga husen 
men att man anpassar huset beträffande förkommande takvinklar, vägglivets höjd, 
fönsterutformning etc.” 
 
Miljöenheten konstaterade i yttrande gällande det ursprungliga ärendet: 
”att förutsättningar att göra en avloppsanläggning inom fastigheten inte är optimala. På 
fastigheten nedströms finns en vattentäkt (grävd) som försörjer flera i området. Om möjligt 
bör därför en avloppsanläggning för bad-disk-tvättvatten (BDT) placeras nedströms denna. 
Alternativt kan en helt tät anläggning för BDT placeras inom tänkt avstyckning med 
avledning av avloppsvattnet förbi den aktuella vattentäkten. För WC gäller sluten tank då 
den nya tomten ligger i anslutning till ett planlagt fritidshusområde samt i en grupp av 
tätbebyggda fastigheter med avrinning mot båthamn och badvik i Åbyfjorden (Natura 
2000). Utsläpp från WC kan inte anses acceptabelt i detta läge. 
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och byggnads-
nämnden innan bygglovansökan prövas.” 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande den 25 juli 2013 hänvisat till det tidigare 
yttrandet. 
 
Berörda grannar Svee X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har getts tillfälle att yttra sig över 
ansökan om förnyelse av förhandsbeskedet. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att platsen 2009 ansetts lämpad för 
bebyggande, att detta upprätthölls av alla instanser genom överklagandeprocessen, samt att 
inga förutsättningar gällande bedömningarna har förändrats. Inga synpunkter har inkommit 
från grannar till fastigheten, vilket får anses innebära att ingen betydande omgivnings-
påverkan föreligger av byggnationen som sådan. 
En förnyelse av förhandsbeskedet är därmed fullt rimligt. 
Ett eventuellt positivt beslut i frågan om förhandsbesked för bygglov bör dock innehålla villkor 
om utformning som innebär anpassning till lokal och 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 med stor hänsyn och anpassning till omgivande 
kulturmiljö. 
 
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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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

Forts. § 130 
 
 
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 för två enbostadshus 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 
Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att: 
1 Byggnader ska utföras i skala, proportioner, material och kulörer med stor hänsyn och 

anpassning till omgivande kulturmiljö. 
 
2 Tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om 

bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
________ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande 

 
Beslutetunderrättas 
Svee X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs: 
Post-  och Inrikes Tidningar 
 


