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Sammanträdesdatum: 2013-09-26 Justeringsdatum:               2013-10-01 
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Ledamöter: 

 

Bo Göthesson (S), ordf. 
Yngve Larsson (FP), vice ordf. 
Hans Nordlund (M) 
Olle Fjordgren (M) 
Lars-Åke Olsson (FP) 
Christer Hammarqvist (C) 
Anneli Strand (S), t.o.m. § 142, kl.11.15 
Jerry Jacobsson (S) 
Inge Löfgren (MP), ej § 142 
Leif Ahl (K) 
 
Tjänstemän: 
Gunvor Crogård, bygglovhandl./nämndsekr. 
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandl.  
Josefin Kaldo, plan- bygg- och mätenhetschef 
 

Ersättare: 
Sverker Jonsson (S) för Filip Nordqvist (FP) 
Bo Gustavsson (SP) för Inge Löfgren (MP) § 142 
Cheyenne Röckner (M) för Anneli Strand (S) fr.o.m.  
§ 143 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Cheyenne Röckner (M) t.o.m. § 142, kl. 11.15 
Bo Gustavsson (SP) ej § 142 
 
Frånvarande 
Inge Löfgren § 142 
Anneli Strand (S) fr.o.m. § 143 
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131 – 149 
 
 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande:  
 
……………………………………………. 
Bo Göthesson 
 

Justerare: 
 
 

 
 
……………………………………………….. 
Yngve Larsson 
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§ 131 
 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 
 
2.4 
 
Information från bygglovenheten om kontrollplaner och kontrollansvarig. 
 
________ 
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§ 132 
 
SAMMANSTÄLLNING AUGUSTI – 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: Augusti  2013 

- 6 beviljade bygglov 
- 7 utfärdade startbesked 
- 6 utfärdade slutbesked 
- 1 beslut om byggstopp 

 
Beredning 
Sammanställning 
Delegationslistor 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporterna antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 133 
 
DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2013 FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 
 

Diarienummer: BYN 13-13-042 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av ekonomisk tertialrapport med utfall t.o.m. augusti 2013. Prognosen för 
nämnden är 300 tkr i positiv budgetavvikelse främst beroende på intäkter inom 
bygglovsverksamheten. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden ser positivt på den positiva budgetavvikelsen och framför sitt tack och uppmuntran 
till förvaltningen för gott arbete. 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 134 
 
INFORMATION OM GIS-SAMVERKAN I NORRA BOHUSLÄN 
 

 
Bygglovenheten 
Information om kommunens medverkan i gemensam GIS-organisation för Strömstad, Tanum, 
Munkedal och Lysekils kommuner. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden kommer att i samband med sammanträdet den 31 oktober anordna ett GIS-
informationsmöte. Informationsmötet hållas mellan 09.15 – 11.10.  
Byggnadsnämndens sammanträde börjar kl. 11.15  
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 135 
 
INFORMATION OM KONTROLLPLANER 
 

 
Bygglovenheten informerar om den del i bygglovprocessen som avser kontrollplan och 
kontrollansvarig. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antecknar informationen till protokollet. 
________ 
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§ 136 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
UPPHÄVER BESLUT I DEN DEL DET AVSER LÖPANDE VITE OCH AVSLÅR 
ÖVERKLAGANDET I ÖVRIGT AVSEENDE BESLUT OM MUR PÅ FASTIGHETEN 
LÖNNDAL X:X 
 

Diarienummer: 2011 / 1334 
Fastighetsadress: XX/ XX 
Sökande: NN genom ombud Advokaten NN 
Adress: XX Advokaten NN 
  Advokatfirman NN 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 8 maj 2013 § 85 följande: 
 
1 Med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2011:900) 9 kap. 30 § första stycket punkt 2 och 

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

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

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

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

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

 
4 Beslutet ska antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 
 
Beslutet överklagades av sökanden till länsstyrelsen som i beslut den 19 augusti 2013 
upphäver nämndens beslut i den del det avser löpande vite. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet i övrigt och avslår begäran om syn. 
Länsstyrelsen motivering att upphäva vitesföreläggandet är att aktuellt vitesföreläggande inte 
är riktat till någon namngiven adressat. Eftersom föreläggandet därmed inte uppfyller de 
formella krav som ställs i lagen om viten ska det överklagade beslutet upphävas i den delen. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 137 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD PÅ, 
OCH HÖJNING AV, FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X 
 

Diarienummer: 2011/0135 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, Skaftö-Fiskebäck X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 28 februari 2013 § 49 att bevilja bygglov för tillbyggnad på 
och höjning av fritidshus på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. Beslutet överklagades av 
berörd granne till länsstyrelsen, som i beslut den 20 augusti 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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§ 138 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT ATT ANTA DETALJPLAN FÖR 
VANDRARHEM OCH UPPHÄVER BESLUT OM TILLFÄLLIGT BYGGLOV PÅ 
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 
 

Diarienummer: 11/0647 
Sökande: NN 
Klagande: NN genom ombud NN 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013 att anta detaljplan för fastigheten Skaftö-
Backa X:X i syfte att möjliggöra vandrarhem. 
Byggnadsnämnden beslutade den 8 maj 2013 att bevilja tillfälligt bygglov för ändrad 
användning från bostadshus till vandrarhem på fastigheten. Bygglovet gäller till och med den 
31 december 2018. 
 
Beslutet överklagades till länsstyrelsen av grannen NN, länsstyrelsen har i beslut den 27 
augusti 2013 avslagit överklagandet i den del det avser detaljplan. Den antagna detaljplanen 
står därmed fast.  
 
Vidare upphäver länsstyrelsen beslutet om tillfälligt bygglov för ändrad användning. 
Länsstyrelsen gör bl.a. följande bedömning att i ärendet har framkommit att en ny detaljplan 
har antagits för att möjliggöra en permanent ändring från bostadsändamål till vandrarhem. 
Frågan är alltså inte om en tillfällig åtgärd i den mening som avses i ÄPBL. Förutsättningar för 
tillfälligt bygglov föreligger därför inte. Nämndens beslut om tillfälligt bygglov ska därför 
upphävas. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 139 
 
ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM AVSLAG 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.  
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom den 28 augusti 
2013 avslår överklagandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 140 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDET AV NÄMNDENS BESLUT ATT INTE VIDTA NÅGON 
ÅTGÄRD AVSEENDE BYGGNADSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN FOSSA X:X 
 

Diarienummer: 12/0612 
Fastighetsadress: XX 
Sökanden: NN 
Klagande: NN  genom ombud advokat NN 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 4 april 2013 § 65, att det inte fanns grund för att ingripa mot 
de renoverings- och återställandeåtgärder som vidtagits på fastigheten Fossa X:X, eftersom 
åtgärderna inte var bygglovspliktiga och inte stridande mot detaljplanens bestämmelser samt 
att de inte kunde anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Nämndens beslut överklagades av grannen Fossa X:X till länsstyrelsen som i beslut den 26 
augusti 2013 avslår överklagandet samt avslår yrkandet om att göra platsbesök. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 141 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV 
ENBOSTADSHUS (RADHUS) PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X 
 

Diarienummer: 12/0313 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN och NN Mariedal X:X 
 NN och NN Mariedal X:X 
 NN Mariedal X:X 
 NN Mariedal X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 8 maj 2013 § 81, att bevilja bygglov för tillbyggnad av ett 
enbostadshus (radhus) på fastigheten Mariedal X:X.  
Beslutet överklagades av berörda grannar till länsstyrelsen som i beslut den 2 september 2013 
avslår överklagandena. 
Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 142 
 
ANMÄLAN OM OLOVLIG VERKSAMHET SAMT NERSKRÄPNING PÅ 
FASTIGHETERNA DALSKOGEN X:X M.FL. 
 

Diarienummer: 2013 / 0227 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN 
Adress: XX 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Inge Löfgren (MP) i handläggningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser anmälan om olovlig verksamhet samt nerskräpning på fastigheterna Dalskogen 
X:X m.fl. 
Fastigheterna är belägna utanför detaljplanelagt område, men i ett område med så många 
bebyggda fastigheter och så många bostadsenheter att det ska betraktas som sammanhållen 
bebyggelse. 
 
En anonym anmälan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen i vilken hävdas att ett 
tidigare växthus på området NN är inrett för boende, samt att den f.d. handelsträdgården 
närmast kyrkogården är i ett sådant skick att det bör kallas nedskräpning. 
 
På fastigheten Dalskogen X:X, norr om vägen förbi Torpet och Lyse-Fiskebäck, är f.d. NN 
belägen. 
På fastigheterna Dalskogen X:X och X:X, söder om samma väg, pågår verksamhet på NN. 
 
Området söder om vägen förbi Torpet och Lyse-Fiskebäck är i kommunens översiktsplan 
ÖP06 betecknad med R1: 

”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för 
förtätning. 
Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter, service, 
begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller 
tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som 
t.ex. familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig 
planläggning får genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.” 

Området norr om denna väg är betecknad med R2: 
”Område inom eller i anslutning till tätort med oförändrad markanvändning (detaljplan 
saknas). 
Detta avser dels sådana områden där utbyggnad kan bli aktuell på mycket lång sikt och 
där nya byggnader och anläggningar som kan förhindra framtida lämplig utbyggnad av 
tätorten skall undvikas, dels sådana områden som av andra skäl är olämpliga att 
bebygga på grund av terräng, värde som närområde etc. Allt nybyggande skall föregås 
av översiktliga studier av markanvändningen samt av detaljplan.” 

 
Det har gjorts ett planprogram för området, men inget arbete med detaljplaneläggning har 
ännu påbörjats. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 142   
 
 
Remiss har skickats till miljöenheten, vilken har undersökt växthusen norr om vägen, och i 
yttrande säger följande: 

”Miljöenheten har inspekterat området och kan konstatera följande: För ett av växthusen 
finns endast stommen kvar som ett skelett. I detta har naturen tagit över och det växer 
gräs, träd m.m. Inget skräp eller avfall i eller runt denna ”byggnad”. Det andra växthuset 
är mer intakt och inte tillgängligt, d.v.s. är tillstängt och de flesta glasrutor finns kvar. 
Inuti ligger upplag av diverse bråte, mest trävirke o.dyl. Kunde inte se något som helst 
avfall som skulle kunna utgöra en miljö- och hälsofara. Kring denna byggnad är det 
också rent. Inom området och i anslutning till växthusen förekommer alltså ingen 
nedskräpning enligt miljöbalken. Inspektionen föranleder inga åtgärder från 
miljöenhetens sida.” 

 
Växthusbyggnaderna kan heller inte (ännu) anses uppfylla kriterierna på ”ovårdad tomt” 
enligt plan- och bygglagen 8 kap. 15 §. 
 
Brev har skickats till fastighetsägaren NN med begäran om förklaring, men något svar från 
denne har inte inkommit. 
 
Åtgärder och inspektioner gällande campingverksamheter i Lysekils kommun är ett 
omfattande arbete, som inte kan påbörjas förrän det dels finns ett politiskt beslut att arbetet 
ska göras och vilken inriktning detta ska ha, och dels har tillförts resurser för arbetets 
genomförande. Arbetet med tillsyn och inspektion av campingplatser, samt upprättande och 
genomdrivande av en campingpolicy är så tids- och resurskrävande att det inte kan 
genomföras med den personalstyrka som bygglovenheten för närvarande har. 
Att då göra punktvisa kontroller gällande enstaka saker på vissa campingplatser förefaller vara 
ett fruktlöst arbete, som enbart tar resurser i anspråk utan att leda till konsekventa och 
långsiktiga resultat. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att ingen nerskräpning i lagens mening 
förekommer vid de gamla växthusen på fastigheten Dalskogen X:X. 
Inget konkret har heller framkommit som tyder på att bygglovpliktig ändring av verksamheten 
i växthus på fastigheterna Dalskogen X:X/X:X. Det kan dock finnas anledning att återkomma 
till den frågan vid ett senare tillfälle. 
 
Någon anledning för byggnadsnämnden att omedelbart ingripa med anledning av anmälan 
har inte framkommit. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att inga åtgärder ska vidtas med anledning av anmälan om 
nedskräpning på fastigheten Dalskogen X:X, samt avsaknad av bygglov för åtgärder på 
fastigheterna Dalskogen X:X och X:X. 
Beslutet kan motiveras med att bedömning gjorts att underlag för nedskräpningsingripande, 
samt ingripande gällande åtgärder som saknar bygglov, saknas. 
________ 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 142 
 
 
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 beslutar att inga åtgärder ska vidtas med anledning av anmälan om nedskräpning 
på fastigheten Dalskogen X:X, samt avsaknad av bygglov för åtgärder på fastigheterna 
Dalskogen X:X och X:X. 
 
Beslutet motiveras med att bedömning gjorts att underlag för nedskräpningsingripande, samt 
ingripande gällande åtgärder som saknar bygglov, saknas. 
________ 
 
 
 
 
Beslutet till: 
NN 
Akten
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§ 143 
 
ANMÄLAN OM UPPFÖRD ALTAN PÅ FASTIGHETEN GAMLESTAN X:X 
 

Diarienummer: 2012 / 0645 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN och NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser anmälan om uppförd altan utan bygglov på fastigheten Gamlestan X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 5 december 
1986, och ändrades den 12 februari 1996. 
Gamlestan i Lysekil räknas som ett sammanhängande område med kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. 
 
En anmälan från grannen, NN på XX, gjorde gällande att en altan hade uppförts på fastigheten 
Gamlestan X:X på en höjd av 2-2,5 meter över marken och intill hans tomtgräns. 
 
Ägarna till fastigheten Gamlestan X:X har tillskrivits med begäran om förklaring, och 
representant för bygglovenheten har varit på platsen för att bedöma vad som byggts. 
Förklaring har inkommit från fastighetsägarna, med beskrivning av vad som gjorts, och av 
förhållandena på platsen före och efter byggnationen. Det påpekas också att man i ett tidigt 
skede talat med de närmsta grannarna om sina planer, och då uppfatta att inga invändningar 
fanns. 
 
Altanen kunde vid besök på platsen konstateras vara uppförd i en bergskärning mellan 
baksidan på ett uthus och berget. Den är fäst i övre delen av byggnaden. Utrymmet under 
altanen är försumbart, även om det kan användas som förvaring av trädgårdsredskap o.dyl. 
Den maximala höjden över marken är obetydligt över 1,2 meter. 
 
Det är i miljöer som Gamlestan med både kulturhistoriska hänsyn, och tätt mellan husen, av 
största vikt att försiktighet och varsamhet är ledorden vid alla slag av förändringar. Det kan 
vara lämpligt att i alla lägen inhämta synpunkter från bygglovprövande myndighet före 
byggnadsåtgärder vidtas. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att en altan har uppförts. Frågan om den är 
bygglovpliktig är svårare att ge ett entydigt svar på. 
Enligt tillämpliga rättsfall ska en altan anses vara bygglovpliktig när den ger ett visuellt intryck 
av att vara en byggnadsvolym. P.g.a. närheten till berget ger inte altanen intryck av att vara en 
byggnadsvolym, utan en utjämning av nivån på en sluttande mark invid berget. 
 
Det bör därför, med hänvisning till det intryck altanen gav vid besök på platsen, inte anses ha 
uppförts en bygglovpliktig byggnadsvolym på fastigheten Gamlestan X:X. Inga ingripanden 
eller rättelseåtgärder är därmed nödvändiga. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 143 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att inga åtgärder ska vidtas med anledning av att en altan har 
uppförts på fastigheten Gamlestan X:X. 
Beslutet kan motiveras med att den uppförda altanen inte ger intryck av att vara en 
byggnadsvolym, och att den därmed inte är bygglovpliktig. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att inga åtgärder ska vidtas med anledning av att en altan har uppförts på 
fastigheten Gamlestan X:X. 
Beslutet motiveras med att den uppförda altanen inte ger intryck av att vara en 
byggnadsvolym, och att den därmed inte är bygglovpliktig. 
________ 
 
 
 
 
Beslutet till 
NN och NN 
NN, XX, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
Akten
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§ 144 
 
ANMÄLAN OM BYGGNADSÅTGÄRDER SOM INTE STÄMMER MED BEVILJAT 
BYGGLOV GÄLLANDE FÖRRÅDSBYGGNAD PÅ ARRENDEPLATS PÅ DEL AV 
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0098 
Fastighetsadress: XX 
Byggherre: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser anmälan om byggnadsåtgärder som inte stämmer med beviljat bygglov, 
gällande förrådsbyggnad (sjöbod) på arrendeplats på del av fastigheten Skaftö-Backa X:X i 
Grundsund. 
Platsen är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 21 augusti 1986. 
 
Bygglov söktes, och beviljades den 5 juli 2013 på delegation av byggnadsnämnden, för 
fasadändring av förrådsbyggnad (sjöbod). Ändringarna avsåg fönster och dörrar och var inom 
ramen för acceptabelt utseende på sjöbodar. 
 
I samband med dessa fasadändringar skulle byggnaden också renoveras. Avsikten var att byta 
ut stora delar av byggnadens konstruktion och klädsel, utan att förändra mer än enligt beviljat 
bygglov. Upplysning lämnades av samhällsbyggnadsförvaltningen att byggnaden inte fick 
rivas, men att varje del kunde ersättas med en ny under förutsättning att byggnads-volymen 
hela tiden stod kvar på platsen. 
 
Byggnaden är inte så gammal att den är timrad, utan den har en regelstomme. Dess värde 
består främst i att den står i ett sammanhang med andra liknande byggnader, och därigenom 
bidrar till bebyggelsen kulturhistoriska helhetsintryck. 
 
Den 22 augusti inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan att byggnadsarbeten 
pågick som inte stämde med beviljat bygglov. Bifogade fotografier visade att byggnaden höll 
på att förnyas i sin helhet i ett samtidigt arbete som kunde ifrågasättas om det handlade om en 
renovering, eller var att jämställa med nybyggnad. 
Samma datum utfärdades förbud mot fortsatt byggnation, med uppmaning till byggherren att 
förklara vad som pågick. 
 
Förklaring inkom den 3 september 2013, med bifogade fotografier från byggnationen. Enligt 
denna har byggnaden aldrig rivits, och hela byggprocessen förklaras med att inget påtagligt 
underhåll har gjorts på sedan byggnaden uppfördes i början på 1900-talet. 
Skadade delar har tagits bort och ersatts med nya, och den limträbalk som ersätter takåsen har 
monterats i två delar för att inte ta bort för stora delar samtidigt. Befintligt taktegel har 
plockats ner och ska återanvändas. 
Byggnaden har säkrats genom förstärkning med stålpålar ner till berg, och som skydd mot 
översvämningar har invändigt golv höjts 0,4 meter utan att byggnaden i övrigt har lyfts. 
Panelbrädorna kommer dock att sluta på samma höjd som tidigare, så utvändigt märks 
därmed ingen skillnad. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 144  
 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att de pågående byggnadsåtgärderna ligger i 
gränszonen mellan vad som ska anses vara renovering och vad som är nybyggnad. Det finns 
dock inget skäl att inte acceptera den förklaring till hur byggnadsåtgärderna genomförts som 
byggherren lämnat. Byggnadens värde ligger i att finnas på platsen, inte i dess ursprungliga 
trävirke. 
 
Byggstoppet bör därför undanröjas, så att renoveringen kan fortsätta. 
 
Det bör i framtida ärenden av liknande slag inhämtas en detaljerad arbetsplan från 
byggherren, så att det redan innan arbetena påbörjas kan bedömas om det föreligger någon 
fara för att en renovering går för långt och blir en rivning/nybyggnad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att upphäva byggstoppet av den 22 augusti 2013. 
Beslutet kan motiveras med att de vidtagna åtgärderna kan anses vara en renovering, och att 
inga oacceptabla byggnadsåtgärder har vidtagits. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) 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 upphäver beslutat byggstopp av den 22 augusti 2013. 
Beslutet motiveras med att de vidtagna åtgärderna kan anses vara en renovering, och att inga 
oacceptabla byggnadsåtgärder har vidtagits. 
________ 
 
 
 
 
Beslutet till 
NN
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§ 145 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD/PÅBYGGNAD AV 
FLERBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN KRONBERGET X:X 
 

Diarienummer: 2013/0188 
Sökande: NN och Nn 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för påbyggnad med torn på tvåbostadshus. 
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse. 
Detaljplan saknas för området kring Östra och Västra Kronbergsgatorna. 
 
Enligt ritningen placeras tornets takfot 0,9 meter över befintlig taknock, samt 4,0 meter över 
byggnadens takfot. Underkanten på tornets fönsterband ligger i jämnhöjd med byggnadens 
befintliga taknock. Den föreslagna tornpåbyggnaden dominerar därmed över befintlig 
byggnad. 
Befintlig byggnad har en källare delvis över marknivån, två hela våningar samt en vinds-
våning. Tornrummet skulle utgöra en fjärde våning ovanför vinden. 
 
Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punkt 2: 
”En byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan.” 
 
Plan- och bygglagen 8 kap. 17 §: 
”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 
 
Plan- och bygglagen 2 kap. 6 § punkt 1: 
”Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan.” 
 
Berörda grannar Kronberget X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har lämnat 
medgivande till byggnadsåtgärden. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den föreslagna påbyggnaden med torn skulle 
dominera över den befintliga byggnaden på ett sätt som inte tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag. Inte heller tar denna förändring till vara byggnadens historiska, kultur-
historiska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
 
En tornpåbyggnad skulle te sig främmande i stadsmiljön, och skulle kunna bli första steget till 
andra påbyggnadsprojekt med torn i området. Då området inte regleras genom detaljplan, är 
det av största vikt att inte släppa fram sådant som kan förvanska stadsbilden och motverka en 
god helhetsverkan. 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens ståndpunkt i ärendet. 
 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 145   
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för påbyggnad med torn på tvåbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punkt 2 och 17 § samt 2 kap. 6 § punkt 1. 
 
Beslutet kan motiveras med att föreslagen påbyggnad med torn inte ger byggnaden en god 
formverkan, inte tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och heller inte tar till vara 
byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden, samt inte ger 
en tillfredsställande stadsbild eller en god helhetsverkan 
________ 
 
Yrkande 
Olle Fjordgren (M), Jerry Jacobsson (S) och Inge Löfgren (MP) 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 avslår ansökan om bygglov för påbyggnad med torn på tvåbostadshus med stöd av 
plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punkt 2 och 17 § samt 2 kap. 6 § punkt 1. 
 
Beslutet motiveras med att föreslagen påbyggnad med torn inte ger byggnaden en god 
formverkan, inte tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och heller inte tar till vara 
byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden, samt inte ger 
en tillfredsställande stadsbild eller en god helhetsverkan 
________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
NN och NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
Akten
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§ 146 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN 
LADUGÅRD/UTHUS TILL SAMLINGSLOKAL PÅ FASTIGHETEN MELLBY X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0136 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning från ladugård/uthus till 
samlingslokal på fastigheten Mellby X:X. 

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

hållen bebyggelse. 

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

samt utanför naturvårdsbestämmelser. 

Den aktuella platsen är belägen utanför strandskyddat område. 

Fastigheten är belägen inom utredningsområdet för fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. 

 
Byggnadsnämnden beslutade den 8 maj 2013 § 89 att bevilja tidsbegränsat bygglov i två år för 
tältcamping på fastigheten Mellby X:X. Till beslutet länkades villkor att frågan om tillfartsväg 
ska ha lösts inom den aktuella tiden, annars kan inget ytterligare bygglov beviljas. 
 
Till campingverksamheten behövs en mindre lokal där campinggästerna, företrädesvis 
bergsklättrare, kan samlas. En befintlig ladugårds/uthusbyggnad på fastigheten kan användas 
för detta ändamål. 
 
Miljönämnden har i yttrande konstaterat att: 

”NN har sökt bygglov för ändrad användning av ladugård/uthus till samlingslokal. 
Lokalen ska användas som gemensamhetsutrymme för besökande i 
campingverksamheten. Enligt uppgift planeras inget VA i byggnaden. Om det blir aktuellt 
att dra in vatten och ordna med någon typ av VA-installation krävs ansökan om tillstånd 
för detta till miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Miljöenheten har inga andra synpunkter på ansökan.” 

 
Berörda grannar Mellby X:X, X:X och X:X, Skogshem X:X, Vrångebäck X:X och X:X samt NN 
har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Vrångebäck X:X har lämnat medgivande till åtgärden. 
Mellby X:X har i yttrande ställt ett antal frågor som gäller om campingverksamheten ska växa 
och utvecklas. Man anser också att vägfrågan bör få en lösning, men avslutar med att man 
”har inga synpunkter på verksamheten under dess nuvarande form”. 
Skogshem X:X har i yttrande motsatt sig att bygglov beviljas då vägfrågan gällande trafik över 
den egna fastigheten inte har lösts, och man menar att campingägarna inte intresserar sig för 
att det ska komma till en lösning. 
 
Sökanden har underrättats om inkomna yttranden, och eventuella kommentarer kommer att 
redovisas på byggnadsnämndens möte. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 146 
 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att även om samlingsutrymmet ska användas i 
anslutning till campingverksamheten, så ska detta ärende behandlas separat från frågan om 
eventuell fortsatt campingverksamhet. Skulle campingen lägga ner finns ingen användning för 
en samlingslokal, och då kan byggnaden få en annan framtida användning. 
 
Trafikfrågan ska därför kopplas till campingplatsens vara eller inte vara, och har ingen 
relevans för det nu aktuella bygglovärendet. 
 
Byggnaden förändras inte ur landskapsbildsynpunkt, och omgivningspåverkan av 
verksamheten i byggnaden torde vara minimal. Ingen påtaglig olägenhet kan därför förutses. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 
31 §. 
Beslutet kan motiveras med att byggnaden är lämpligt för ändamålet, att den inte förvanskas, 
samt att omgivningspåverkan är minimal. Byggnadsåtgärden innebär ingen påtaglig olägenhet 
i plan- och bygglagens mening. 
 
att byggnadsnämnden meddelar startbesked, beslutar att det inte finns behov av 
kontrollansvarig och tekniskt samråd i ärendet, samt fastställer kontrollplanen. 
________ 
 
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 
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 §  plan- och bygglagen. 
 
Beslutet motiveras med att byggnaden är lämpligt för ändamålet, att den inte förvanskas, samt 
att omgivningspåverkan är minimal. Byggnadsåtgärden innebär ingen påtaglig olägenhet i 
plan- och bygglagens mening. 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas 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. 
________ 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 146 
 
 
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. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 
 
 
 
 
Beslutet till 
Sökanden 
Mellby X:X, Överklagningshänvisning, rek + mb 
Skogshem X:X, Överklagningshänvisning, rek+mb 
 
Underrättelse om beslutet till 
Mellby  X:X och X:X, Vrångebäck X:X och X:X samt NN 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar
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§ 147  
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED  
FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT BILDANDE AV TOMT AV, 
FASTIGHETERNA GRÖNSKULT X:X, X:X, X:X, X:X OCH X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0143 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt bildande 
av tomt av, fastigheterna Grönskult X:X, X:X, X:X, X:X och X:X. 
Den nya tomten är belägen utanför detaljplanelagt område men bedöms komma att ligga inom 
sammanhållen bebyggelse. 
Platsen är inte belägen inom riksintresseområde enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 
Platsen är belägen utanför strandskyddat område. 
 
De fyra fastigheterna har en sammanlag area på 848 m2. 
Befintlig utfart till väg 796 ska användas, vilket innebär att tillstånd från Trafikverket inte 
krävs. 
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R18: 

”Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och kulturvärden 
och stort bebyggelsetryck. 
Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till natur- och 
kulturvärdena och behovet av att bevara områdena för friluftsliv och rekreation. Delar av 
området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny 
bebyggelse skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns särskilda 
skäl.” 

 
Bohusläns museum har med anledning av närhet till en i kartmaterialet markerad 
fornlämning yttrat sig i ärendet, i vilket yttrande bl.a. sägs: 

”Fyndplatsen Skaftö 189 är inte klassad som fast fornlämning och har endast uppvisat 
enstaka fynd av flinta. Bohusläns museum bedömer därför att byggnationen kan ske utan 
ytterligare antikvariska åtgärder, men vill dock påminna om att exploatören enligt Lag 
om kulturminnen (KML) är skyldig att meddela Länsstyrelsen om ytterligare fornfynd 
skulle göras vid exploateringen.” 
”Sammanfattning 
Bohusläns museum har inget att erinra mot förslaget av sammanslagning av rubricerade 
fastigheter samt nybyggnation av enbostadshus.” 

 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 147   
 
 
LEVA i Lysekil AB har yttrat sig i ärendet, då ett nytt bostadshus ska inkopplas på det 
kommunala VA-nätet. I detta sägs: 

”’Kommunalt vatten’ är ikryssat men förutsättningar finns även för anslutning av 
spillvatten. Dagvatten ska tas omhand enskilt och får inte tillföras spillvattenledningen. 
Förbindelsepunkt/-er upprättas i samråd med LEVA. Anslutningsavgift kommer att tas ut 
i enlighet med gällande taxa.” 

 
Berörda grannar Grönskult X:X, X:X, X:X, X:X/X:X och X:X samt Röd X:X har getts tillfälle 
att yttra sig över ansökan. 
Yttrande har inkommit från Grönskult X:X med fråga var tillfartsväg ska dras. 
Yttrande har inkommit från Grönskult X:X/X:X med påpekande att den nya tomten kommer 
att få bära sin del av kostnaderna för enskild väg, samt synpunkt att ny huvudbyggnad inte bör 
överstiga 70-80 m2 byggnadsarea för att stämma med omgivande bebyggelse. 
Röd X:X, NN, har inte yttrat sig i ärendet. 
 
Sökanden och fastighetsägaren har underrättats om yttrandena. 
  
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att byggnationen kommer att ingå i en befintlig 
grupp av bostadstomter, i närheten av en nyligen laga kraft-vunnen detaljplan. Den aktuella 
markens värde för naturvård och friluftsliv torde vara i det närmaste obefintlig. 
Att som princip för lokalisering av nya bostadstomter lägga dessa i anslutning till redan 
befintliga tomter är fullt rimligt och tar ingen värdefull naturmark i anspråk. 
 
Då tomten kan anses vara i närheten av den undre gränsen för praktiskt användbara och 
utvecklingsbara tomter utanför tätbebyggelse, måste stor omsorg ägnas åt placering av den 
första byggnaden på tomten då denna kommer att styra vidare utnyttjande. Någon möjlighet 
att utöka den föreslagna tomten förefaller dock inte finnas. 
 
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. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 147 
 
 
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. 
 
________ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Grönskult X:X och  X:X/X:X, Överklagningshänvisning, Rek+mb 
 
 
Underrättelse till: 
Grönskult X:X, X:X och X:X samt Röd X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
________ 
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§ 148   
 
ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED  
FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN VÄGERÖD X:X, 
AVSTYCKAD FRÅN VÄGERÖD X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0263 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Vägeröd X:X, avstyckad från Vägeröd X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför samman-
hållen bebyggelse. 
Platsen är belägen inom riksintresseområde för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, men är 
belägen mellan två bostadsbyggnader med cirka 60 meters inbördes avstånd. 
Platsen är belägen utanför strandskyddat område. 
 
Den pågående avstyckningen är på cirka 3 500 m2. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 29 september 2011 § 184 positivt förhands-
besked för att inrätta två tomter för bostadsbebyggelse på den aktuella marken. Nu är samma 
område tänkt att utgöra endast en tomt. 
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R13: 

”Område särskilt värdefullt för rekreation. 
Område som är av värde för närrekreation i anslutning till kommunens tätorter och som 
inte är skyddade av naturreservat eller ingår i detaljplan, samt värdefulla områden vid 
stränderna (inom strandskydd). Delar av områdena kan vara av riksintresse för 
rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till områdenas funktion som 
friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I områden med strandskydd 
krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid förändringar.” 

Platsens omedelbara närhet till redan ianspråktagen mark för bostadsändamål gör att nyttan 
för friluftslivet kan anses vara försumbar. 
 
Ingen ny utfart till väg 785 är planerad. 
Fastigheten ska anslutas till det i området utbyggda VA-nätet, vilket är kopplat till det 
kommunala nätet vid Pinneberget. 
 
Berörda grannar Vägeröd X:X och X:X har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Inga yttranden har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens samrådsgrupp tillstyrkte i det ursprungliga ärendet att positivt 
förhandsbesked lämnades. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 148  
 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att inga förutsättningar har förändrats sedan 
miljö- och byggnadsnämnden för två år sedan meddelade positivt förhandsbesked. 
Ingen omgivningspåverkan eller påtaglig olägenhet kan förutses bli följden av ett bebyggande 
av den aktuella marken. Det är lämpligare att som i detta fall bygga i ett läge där det redan 
finns bebyggelse och marken redan är i anspråktagen, jämfört med att ta helt orörd mark i 
anspråk. 
 
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. 
________ 
 
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 
 
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. 
 
________ 
 
Beslutet delges: 
Sökande 

 
Beslutetunderrättas 
Vägeröd X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs: 
Post-  och Inrikes Tidningar 
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§ 149   
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED - 
FÖR DELNING AV FASTIGHETEN SANDÅKER X:X, GENOM BEFINTLIGT 
TVÅBOSTADSHUS 
 

Diarienummer: 2013 / 0100 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för delning av fastigheten Sandåker X:X, genom 
befintligt tvåbostadshus. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten är inte belägen inom riksintresseområde för enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 
Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område. 
 
Befintlig fastighet är på 1.844 m2. Den föreslagna delningen är i en nordlig del på cirka 
844 m2, och en sydlig del på cirka 1 000 m2. 
Som storleksjämförelse kan nämnas att de närliggande fastigheterna Sandåker X:X är på 
897 m2, och Sandåker X:X är på 865 m2. 
 
Ansökan avsåg från början en avstyckning av en del av fastigheten, med befintlig byggnad i sin 
helhet på den ena delen. Då den föreslagna avstyckningen inte kunde anses vara rimligt 
byggbar och därigenom inte var varaktigt lämpad för sitt ändamål, har sökanden ändrat 
ansökan till att gälla en delning genom befintlig byggnad, vilken innehåller två separata 
bostadsenheter. 
 
Sammanhängande bostadsenheter ska avskiljas från varandra i lägst klass EI60. Det är av 
största vikt att detta kan påvisas av fastighetsägaren innan en delning av fastigheten genom 
byggnaden genomförs. 
Det är oklart hur den befintliga brandavskiljningen av mellan de två lägenhetsenheterna är 
utförd. 
Plan- och bygglagen 8 kap. 4 § första stycket punkt 2: 

”Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om säkerhet i 
händelse av brand” 

 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R1: 

”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för 
förtätning. 
Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter, service, 
begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller tätorts-
anknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som t.ex. 
familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning 
får genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.” 

Ingen nybyggnation är avsedd att ske i samband med delningen. Någon förändrad 
markanvändning är det heller inte frågan om, då fastigheten redan är avsedd för 
bostadsändamål, och ingen ytterligare mark tas i anspråk. 
 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 149 
 
 
Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet. 
Ingen ny utfart till allmän väg kommer att anläggas. 
 
Berörda grannar Sandåker X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har getts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
Yttrande har inkommit från Sandåker X:X i vilket ifrågasätts om någon vill köpa en 
bostadslägenhet som sitter ihop med en annan lägenhet på angränsande fastighet, samt 
synpunkt gällande inmätning av tomtgränser i samband med fastighetsregleringen. 
Yttrande har inkommit från Sandåker X:X i vilket sägs att båda de nya tomterna ska ha plats 
för bilparkering inom tomt, samt att tillbyggnader inte ska få placeras närmare tomtgräns än 
enligt reglerna. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att även om de båda föreslagna tomterna får 
former som kan innebära att eventuella tillbyggnader måste anpassas noga till 
förutsättningarna, så är den föreslagna åtgärden inte omöjlig att genomföra. Det innebär dock 
ett problem att det är ett äldre fritidshus som nu ska delas så att det blir två separata 
brandceller, och då måste brandskyddskraven i Boverkets Byggregler beaktas. 
 
Ett eventuellt positivt beslut i frågan om förhandsbesked för bygglov bör också innehålla 
villkor om att de krav som Boverkets Byggregler 5 kap. ställer på skydd mot brand- och 
brandgasspridning mellan brandceller ska vara uppfyllda innan en fastighetsreglering får ske. 
 
Ett alternativ till att ge positivt förhandsbesked på nu befintliga handlingar är att åter-
remittera ansökan till den sökande, med begäran att det genom en brandskydds-
dokumentation ska utredas och säkerställas hur brandskyddet mellan de två blivande 
fastigheterna ska uppgraderas och utföras. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden återremitterar ärendet till den sökande, med begäran att det ska tas 
fram en brandskyddsdokumentation eller motsvarande som visar hur kraven i Boverkets 
Byggregler gällande skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller på olika 
fastigheter ska kunna uppfyllas. 
Beslutet kan motiveras med att det är oklart om detta krav kan uppfyllas, vilket är en 
förutsättning enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 § första stycket punkt 2. 
________ 
 
Yrkanden 
Olle Fjordgren (M) yrkar att nämnden ska avslå ansökan om förhandsbesked. 
 
Inge Löfgren (MP) och Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden ska återremittera ärendet till 
förvaltningen för kontakt med sökanden med begäran att ärendet kompletteras enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. 
Han finner att nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 149 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för kontakt med sökanden, med begäran att 
det ska tas fram en brandskyddsdokumentation eller motsvarande som visar hur kraven i 
Boverkets Byggregler gällande skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller på 
olika fastigheter ska kunna uppfyllas. 
 
Beslutet motiveras med att det är oklart om detta krav kan uppfyllas, vilket är en förutsättning 
enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 § första stycket punkt 2. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Sökanden 
Akten 


