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§ 150 
 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 
 
7.1 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en-/tvåbostadshus på, samt avstyckning av 
tomt från, fastigheten Slätten X:X 
________ 
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§ 151  
 
SAMMANSTÄLLNING SEPTEMBER –  
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: September  2013 

- 13 beviljade bygglov 
- 8 utfärdade startbesked 
- 3 utfärdade slutbesked 

 
Beredning 
Sammanställning 
Delegationslistor 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporterna antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 152  
 
BUDGET FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 2014 
 

Diarienummer: BYN 13-13-042 
 
Ärendeberedning 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela byggnadsnämnden ett kommunbidrag på 3,2 mkr 
för 2014.  
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2013 
 
Förslag till beslut 
att nämnden godkänner förvaltningens upprättade förslag till fördelning av kommunbidraget 
________ 
 
Yrkande     
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner förvaltningens upprättade förslag till fördelning av kommunbidraget. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Registraturen 
Akten
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§ 153 
 
UTSTÄLLNINGSYTTRANDE –  
DETALJPLAN FÖR BANSVIKSBROTTET, DEL AV FASTIGHETEN KRONBERGET 
1:82 M.FL., LYSEKILS KOMMUN 
 

Diarienummer: LKS 11-253-214 
 
Ärendebeskrivning 
Det s.k. Bansviksbrottet inom fastigheten Kronberget 1:82 ingår i detaljplanen för Bansvik, 
antagen den 17 oktober 1996. Området är i gällande detaljplan markerad som ”allmän plats – 
naturmark” samt delvis som ”parkering”. 
Syftet med det nu aktuella planarbetet är att kunna tillåta boende. 
 
Beredning 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2013 
________ 
 
Yrkande     
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen 
och överlämna den som nämndens remissyttrande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2013 som sin egen och 
överlämnar den som nämndens remissyttrande. 
________ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Planenheten 
Registraturen 
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§ 154 
 
UTSTÄLLNINGSYTTRANDE –  
DETALJPLAN FÖR RESTAURANG NORRA HAMNEN, FASTIGHETEN 
KRONBERGET 1:209 M.FL., LYSEKILS KOMMUN 
 

Diarienummer: LKS 12-64-214 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten Kronberget 1:209 ingår i detaljplanen för Södra Bansvik, antagen den 24 juni 
2009. Fastigheten är i gällande detaljplan avsedd för restaurang, men denna upptar även 
angränsande ytor med andra föreskrivna användningssätt. 
Syftet med det nu aktuella planarbetet är att justera bestämmelseytor till att stämma med 
faktiska förhållanden, så att fastigheten kan utökas till att innefatta alla nuvarande 
verksamhetsytor. 
 
Beredning 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2013 
________ 
 
Yrkande     
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen 
och överlämna den som nämndens remissyttrande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2013 som sin egen och 
överlämnar den som nämndens remissyttrande. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Planenheten 
Registraturen 
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§ 155 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDET AV NÄMNDENS BESLUT ATT BEVILJA BYGGLOV 
FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 

Diarienummer: 13/0058 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN 
 NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 november 2012, att bevilja bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kyrkvik X:X. 
Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av berörd granne. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet i beslut den 26 september 2013. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 156 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR 
TÄLTCAMPING PÅ FASTIGHETEN MELLBY X:X 
 

Diarienummer: 12/0562 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN och NN 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 8 maj 2013 § 89, att bevilja tidsbegränsat bygglov för 
tältcamping på fastigheten Mellby X:X. 
Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av berörd granne. Länsstyrelsen har i beslut 
den 30 september 2013 upphävt nämndens beslut och meddelar att det beviljade 
tidsbegränsade bygglovet därmed inte gäller längre. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Akten
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§ 157 
 
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV UTERUM 
OCH ÄNDRING AV TAK PÅ BEFINTLIGT UTERUM, 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 samt ändring av tak på befintligt uterum på fastigheten Kyrkvik X:X. 
Beslutet överklagades av berörd granne Kyrkvik X:X till länsstyrelsen som i beslut den 
13 juni 2013 avslog överklagandet.  
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, som nu begärt yttrande från 
byggnadsnämnden. 
 
Beredning 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 21 oktober 2013 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och skickar den till mark- och 
miljödomstolen 
________ 
 
Yrkande     
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen 
samt 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 21 oktober 2013 som sin egen och 
hemställer att mark- och miljödomstolen avslår överklagan. 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
Akten
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§ 158 
 
FÖRELÄGGANDE GÄLLANDE BORTTAGANDE AV BYGGNADSDEL 
TILLHÖRANDE FASTIGHETEN SÖDRA HAMNEN X:X, PLACERAD PÅ 
FASTIGHETEN KYRKVIK X:X, SAMT BESLUT OM VITE 
 

Diarienummer: 2013 / 0051 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om rättelseföreläggande gällande borttagande av en tillbyggd 
byggnadsdel funktionsmässigt tillhörande restauranglokal i fastigheten Södra Hamnen X:X, 
men fysiskt placerad på fastigheten Kyrkvik X:X. 
Till beslutet om föreläggande bör kopplas ett beslut om vite. 
 
Fastigheten Södra Hamnen X:X ligger inom en detaljplan antagen den 9 oktober 1957. 
Den aktuella delen av fastigheten Kyrkvik X:X som utgörs av Rosvikstorg ligger inom en 
detaljplan antagen den 22 april 1949. 
Rosvikstorg, inklusive den mark som tas i anspråk av den aktuella tillbyggnaden, är i 
detaljplanen betecknade som ”Allmän plats – gata”. 
 
Fastigheten Södra Hamnen X:X ägs av NN, och fastigheten Kyrkvik X:X ägs av Lysekils 
kommun. 
 
Den 10 maj 1990 beviljades tidsbegränsat bygglov under perioden 25 maj 1990 t.o.m. den 15 
september 1990 för en uteservering på den nu aktuella platsen. På ritningen finns texten: 
”Uteservering, demonterbar, väggar: trästomme + glas, tak: markis el. liknande”. 
Den 23 april 1991 beviljades tidsbegränsat bygglov under perioden 28 april 1991 t.o.m. den 30 
september 1991 för samma uteservering, med samma ritningsunderlag. Det framgår inte av 
granskningsbladet till ärendet huruvida uteserveringen varit demonterad under vintern eller 
inte. 
Den 23 oktober 1991 beviljades förlängning av bygglovet t.o.m. den 30 september 1992. I 
följebrevet till ansökan står då bl.a. att ”Kostnaden för upp- och nermontering samt 
magasinering av serveringen är dessutom en stor utgiftspost”, vilket kan tyda på att den 
monterats ner åtminstone under vintern 1990/91. Det står också ”Det finns inga planer på att 
permanenta uteserveringen” 
Den 12 november 1992 beviljades förlängning av bygglovet t.o.m. den 30 september 1993. 
Den 20 maj 1996 beviljades tidsbegränsat bygglov för en tid av två år, inkluderande lov för att 
byta väggar och tak på tillbyggnaden. 
Den 19 juli 2000 beviljades förnyelse av det tidsbegränsade bygglovet t.o.m. den 31 december 
2001. 
Den 28 februari 2002 beviljades förnyelse av det tidsbegränsade bygglovet t.o.m. den 
28 februari 2004. 
Den 27 juni 2007 beviljades förnyelse av det tidsbegränsade bygglovet t.o.m. den 10 maj 2009. 
För närvarande har den tillbyggda byggnadsdelen inget bygglov. 
 
 
Forts.
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Forts. § 158  
 
I den plan- och bygglag som gällde fram till den 31 december 2007 fick den sammanlagda 
tiden för ett tidsbegränsat bygglov uppgå till högst 20 år. Den 1 januari 2008 ändrades detta 
till att gälla högst 10 år. Undantag görs för sådana lov som endast gäller en säsongsvis del av 
året, vilka kan förnyas i högst femårsperioder i obegränsad tid. 
Det har av samhällsbyggnadsförvaltningen ansetts rimligt att ett pågående ärende påbörjat 
under äldre lagstiftning också skulle fortsätta ha de äldre tidsbegränsningarna. 
 
Det finns inget som tyder på att den aktuella tillbyggnaden/”uteserveringen” varit demonterad 
och borttagen från platsen, med undantag för vintern 1990/91, under den tid som den haft 
eller inte haft gällande bygglov. 
Byggnadsdelen har således stått på samma plats sedan före sommaren 1991, d.v.s. mer än 
20 år. 
 
Den 13 mars 2003 beslutade byggnadsnämnden att frågan om uteserveringen får prövas i ett 
detaljplanearbete, vilket ska bekostas av fastighetsägaren. 
Planarbetet har dels inte varit prioriterat, men har dels heller inte drivits framåt av ägaren till 
fastigheten Södra Hamnen X:X, vare sig tidigare eller den nuvarande. Planen befinner sig i ett 
vilande skede, då ansvarsfrågan gällande flyttning av markförlagda ledningar inte är löst. 
 
Under den tillbyggda byggnadsdelen löper markförlagda VA-ledningar. LEVA i Lysekil AB kan 
inte tillstyrka att planen antas och permanent bygglov beviljas ovanpå dessa ledningar och vill 
heller inte bekosta flytt av ledningarna, utan har begärt att den som får nyttan av den nya 
detaljplanen (ägaren till fastigheten Södra Hamnen X:X) ska bekosta en flytt av ledningarna. 
Fastighetsägaren har inte accepterat detta, och planarbetet har därmed inte avslutats med ett 
antagande av planen. 
I det bygglov som beviljades den 27 juni 2007 upplystes om att det då endast återstod tre år 
innan möjligheten att bevilja ytterligare tidsbegränsade bygglov upphör. 
 
Med nuvarande planbestämmelser finns inga förutsättningar att bevilja bygglov eller att i strid 
med fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § fastighetsreglera så att den aktuella marken överförs 
till fastigheten Södra Hamnen X:X. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under detaljplanarbetet inte velat ingripa för att 
åstadkomma rättelse, då arbetet förefallit kunna leda fram till att den tillbyggda byggnads-
delen skulle få de rätta planförutsättningarna för att beviljas ett permanent bygglov. 
Det finns nu anledning att konstatera att planarbetet och diskussionerna kring flyttning av 
markförlagda ledningar har nått vägs ände utan att överenskommelser nåtts. 
 
Den 9 mars 2012 skickades ett brev till NN med upplysningar om att om inte planarbetet 
slutförs så att permanent bygglov kan beviljas, återstår endast alternativet med föreläggande 
om rättelse. Diskussioner kring ledningsflytt återupptogs efter detta, men ledde inte till någon 
överenskommelse. 
Den 21 februari 2013 skickades ett nytt brev till NN i vilket konstaterades att planarbetet inte 
kunnat fortskrida, varför endast rättelseföreläggande och vite föreföll att återstå. 
Ett sista brev skickades till NN den 15 augusti 2013 i vilket meddelades att byggnadsnämnden 
skulle ta upp frågan om rättelseföreläggande och vite den 31 oktober 2013 om inte frivillig 
rättelse (rivning) skett innan dess. 
Det kan konstateras att rättelse inte vidtagits. 
 
Forts. 
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Forts. § 158 
 
Byggnadsnämnden har därför att ta ställning till beslut om rättelseföreläggande enligt plan- 
och bygglagen 11 kap. 20 §. Föreläggandet ska gälla borttagande av tillbyggd byggnadsdel 
funktionsmässigt tillhörande restauranglokal i fastigheten Södra Hamnen X:X, men fysiskt 
placerad på fastigheten Kyrkvik X:X, inom en tidsperiod som kan anses skälig. 
Byggnadsnämnden har även att ta ställning till om det till rättelseföreläggandet ska kopplas ett 
vite, om rättelse inte åstadkommits inom angiven tid. Ett vite kan ha formen av ett löpande 
vite, vilket utfaller vid t.ex. varje påbörjad kalendermånad efter tidsfristens bortre gräns. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 20 § förelägga NN, 
XX, att undanröja och bortforsla den tillbyggda byggnadsdelen funktionsmässigt tillhörande 
restauranglokal i fastigheten Södra Hamnen X:X, men fysiskt placerad på fastigheten 
Kyrkvik X:X, samt att återställa marken under byggnadsdelen till ursprungligt skick, senast 6 
(sex) månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 
Beslutet kan motiveras med att byggnadsdelen saknar bygglov, samt att förutsättningar saknas 
för att bevilja permanent bygglov, eller ytterligare tidsbegränsat bygglov. 
 
att byggnadsnämnden beslutar att ett löpande vite på 50 000 (femtiotusen) kronor ska tas ut 
av NN, XX, för varje påbörjad kalendermånad som undanröjandet, bortforslandet och 
återställandet inte har slutförts, efter att tidsfristen för rättelse löpt ut. 
________ 
 
Yrkanden 
Anneli Strand (S) yrkar att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden ska återremittera ärendet till förvaltningen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. 
Han finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Anneli Strands yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Nämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 20 § förelägga NN, XX, 

att undanröja och bortforsla den tillbyggda byggnadsdelen funktionsmässigt 
tillhörande restauranglokal i fastigheten Södra Hamnen X:X, men fysiskt placerad på 
fastigheten Kyrkvik X:X, samt att återställa marken under byggnadsdelen till 
ursprungligt skick, senast 6 (sex) månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Beslutet motiveras med att byggnadsdelen saknar bygglov, samt att förutsättningar 
saknas för att bevilja permanent bygglov, eller ytterligare tidsbegränsat bygglov. 

 
Forts. 
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Forts. § 158 
 
 
2 Nämnden beslutar att ett löpande vite på 50 000 (femtiotusen) kronor ska tas ut av 

NN, XX, för varje påbörjad kalendermånad som undanröjandet, bortforslandet och 
återställandet inte har slutförts, efter att tidsfristen för rättelse löpt ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
NN, Överklagningshänvisning, Rek.+mb 
Akten
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§ 159 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND  
FÖR PÅBYGGNAD AV GARAGEBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN UTEBY X:X,  
SAMT BESLUT OM SANKTIONSAVGIFT 
 

Diarienummer: 2013 / 0233 (bygglov) 2013 / 0229 (tillsyn) 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för påbyggnad med en våning av garage-
byggnad på fastigheten Uteby X:X, samt beslut om sanktionsavgift. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Fastigheten, som är på 2 753 m2, är avsedd för bostadsändamål. 
Över fastigheten löper ett servitut till förmån för stamfastigheten Uteby X:X, för skötsel av 
skogsmark på berget söder om Uteby X:X. Detta servitut ska hållas fritt, och får inte tas i 
anspråk för byggnation eller för uppställning någon/några av de många bilar som finns på 
fastigheten Uteby X:X. 
 
Byggnadsnämnden i Lysekils kommun beviljade den 16 augusti 2001 § 132 bygglov för en 
garage-/förrådsbyggnad på fastigheten Uteby X:X. 
Den 3 juli 2013 rapporterades till samhällsbyggnadsförvaltningen att en påbyggnad av 
ovanstående byggnad med en våning var påbörjad. 
Den 3 juli 2013 beslutade stadsarkitekten om stopp för fortsatta byggnadsarbeten på 
byggnaden, samt upplystes då fastighetsägaren om konsekvenserna av om det påbörjade 
byggnadsverket inte undanröjdes innan byggnadsnämnden tog upp ärendet till behandling, 
med omnämnande av sanktionsavgifter och deras storlek. 
Den 5 juli 2013 inkom fastighetsägaren med en ansökan om bygglov i efterhand. 
Den 10 juli 2013 skickdes skriftlig påminnelse om byggstoppet till fastighetsägaren, då uppgift 
inkommit om att byggnadsarbetena fortsatt. 
 
Berörd granne Uteby X:X har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
I yttrande har denne uttryckt att fastighetsägaren fortsätter byggnationen, att han anser att 
byggnaden ligger för nära fastighetsgränsen, samt att han anser att bygglov inte ska beviljas. 
 
Inom detaljplanelagt område med detaljplaner antagna enligt plan- och bygglagen ska finnas 
angivna minsta avstånd till fastighetsgränser. 
Enligt en övergångsbestämmelse i plan- och bygglagen finns inom detaljplanelagt område med 
planer antagna under äldre lagar än plan- och bygglagen krav på minsta avstånd till tomtgräns 
på 4,5 meter om inte annat sägs i planen. 
Några motsvarande bestämmelser för fastigheter utanför detaljplanelagt område finns dock 
inte. 
 
 
Forts. 
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Byggsanktionsavgift 
Byggnationen rapporterades den 3 juli 2013, och beslut om byggstopp utfärdades samma dag, 
med påminnelse den 10 juli då rapport inkom att byggnationen ändå fortsatte. Med tanke på 
att byggnationen fortsatt och vad som blivit byggt, finns starka skäl att förutsätta att 
byggnationen i sin helhet utförts under juli månad 2013. Därmed ska den lägre nivån på 
sanktionsavgifter som trädde i kraft den 1 juli användas. 
 
I beslutet om stopp för fortsatt byggnation meddelades byggherren att: 
”Som exempel kan nämnas att tillbyggnad av en komplementbyggnad med en bruttoarea på 
120 m2 ger en sanktionsavgift (straffavgift) på cirka 27 000 kronor. Sanktionsavgiften kan 
bli flera gånger högre om byggnaden bedöms vara en verksamhetsbyggnad.” 
Det meddelades också att sanktionsavgift kan undvikas genom att det som byggts utan bygglov 
undanröjs. Det hittills byggda står dock ännu kvar. 
 
Enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 7 § punkt 2 ska en byggsanktionsavgift på 
0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 
sanktionsarea tas ut vid tillbyggnad av en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad 
utan startbesked. 
Enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 7 § punkt 4 ska en byggsanktionsavgift 
på1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 
sanktionsarea tas ut vid tillbyggnad av en verksamhetsbyggnad utan startbesked. 
Enligt plan- och byggförordningen 1 kap. 7 § punkt 1 är sanktionsarean lika med bruttoarean 
minskad med 15 m2. I det aktuella fallet blir det 120 - 15 = 105 m2. 
 
Om en byggnad med en sanktionsarea på 105 m2 ska betraktas som en komplementbyggnad 
blir sanktionsavgiften 26 923 kronor, och om den ska betraktas som en verksamhetsbyggnad 
blir sanktionsavgiften 91 225 kronor. 
 
Möjlighet till justering av byggsanktionsavgiften, efter specifik bedömning av ärendet, finns 
enligt plan- och bygglagen 11 kap. 53 a §: 
”En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av 
mindre allvarlig art.” 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att den aktuella byggnaden används för 
förvaring av några av de många bilar som finns på fastigheten Uteby X:X. Om påbyggnaden 
kan leda till att fler hela eller delar av bilar förvaras i en byggnad istället för på tomten, är 
detta en förbättring. 
 
Ingen påtaglig landskaps- eller grannepåverkan kan anses uppkomma av den föreslagna 
påbyggnaden. Ingen ytterligare mark tas i anspråk för påbyggnaden. Det är dock viktigt för 
byggherren att förstå att inga ytterligare ny- eller tillbyggnader som kan störa det befintliga 
vägservitutet kommer att accepteras. 
 
Forts. 
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Med tanke på byggnadens storlek och användning samt att fastigheten är en normalstor 
bostadsfastighet, finns anledning att betrakta den aktuella byggnaden som en verksamhets-
byggnad snarare är ett bostadskomplement. En sådan definition påverkar storleken på 
byggsanktionsavgiften så att en nedsättning av denna kan bli aktuell att överväga. 
Skulle ytterligare byggnation efter detta ske på fastigheten i strid med bygglagstiftningen bör 
dock byggsanktionsavgift tas ut med maximala belopp, då byggherren vid det laget torde vara 
välinformerad om omfattningen av bygglovplikten på den aktuella fastigheten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för påbyggnad av garagebyggnad enligt 
ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §. 
Beslutet kan motiveras med att påbyggnaden inte påverkar markanvändningen på fastigheten, 
och att den inte har någon påtaglig granne- eller landskapspåverkan. 
 
att byggnadsnämnden upphäver beslutet om byggstopp utfärdat den 3 juli 2013. 
 
att byggnadsnämnden beslutar att en byggsanktionsavgift ska tas ut för en 
verksamhetsbyggnad, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 7 § punkt 4, och justeras till 
hälften enligt plan- och bygglagen 11 kap. 53 a §. Justeringen motiveras av att det fulla 
beloppet inte står i proportion till överträdelsen. 
Sanktionsavgiften uppgår till ett belopp av 45 612 kronor. Beslutet om uttag av 
byggsanktionsavgift riktas mot fastighetsägarna NN och NN, båda med adress NN, med 
solidariskt betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 
 
att byggsanktionsavgiften 45 612 kronor ska betalas till Lysekils kommun inom två månader 
efter att detta beslut har delgivits de avgiftsskyldiga. 
 
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 att nämnden ska anta förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Bygglov beviljas i efterhand för påbyggnad av garagebyggnad enligt ansökan, med 

stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §. 
Beslutet motiveras med att påbyggnaden inte påverkar markanvändningen på 
fastigheten, och att den inte har någon påtaglig granne- eller landskapspåverkan. 

 
2 Nämnden upphäver beslutet om byggstopp utfärdat den 3 juli 2013. 
 
 
Forts. 
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3 Nämnden beslutar att en byggsanktionsavgift ska tas ut för en verksamhetsbyggnad, 

enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 7 § punkt 4, och justeras till hälften enligt 
plan- och bygglagen 11 kap. 53 a §. Justeringen motiveras av att det fulla beloppet inte 
står i proportion till överträdelsen. 
Sanktionsavgiften uppgår till ett belopp av 45 612 kronor. Beslutet om uttag av 
byggsanktionsavgift riktas mot fastighetsägarna NN och NN, båda med adress NN, 
med solidariskt betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 

 
Byggsanktionsavgiften 45 612 kronor ska betalas till Lysekils kommun inom två 
månader efter att detta beslut har delgivits de avgiftsskyldiga. 

 
4 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. 

 
5 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 delges 
NN och NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb 
Berörd granne Uteby X:X, Överklagningshänvisning, Rek + mb 
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar
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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED  
FÖR NYBYGGNAD AV EN-/TVÅBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV 
TOMT FRÅN, FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0333 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en-/tvåbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Slätten X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 15 juni 2006. 
 
Befintlig tomt är på cirka 2 200 m2. Den föreslagna avstyckningen är på cirka 1 000 m2. 
 
Detaljplanen för den aktuella tomten anger användningssättet till: 
”Bostäder, kontor, hantverk, vård, dock ej vård av djur” 
Ingen minsta tomtstorlek står angiven i planen. 
Planområdet har två egenskapsytor: En i nordost med en största byggnadsarea på 120 m2, och 
en längs Valbogatan med en största byggnadsarea på 180 m2. 
För hela planområdet gäller maximalt två våningar och största byggnadshöjd 7,5 meter, samt 
att verksamheten inte får vara störande för omgivningen. 
I området längs Valbogatan gäller också att ”Marken ska vara tillgänglig för allmän 
avloppstunnel”, med vilket avses den befintliga avloppstunneln under Lysekils stad. 
 
När två detaljplanelagda tomter på 1 000 m2 och vardera en byggrätt på 150 m2 slås ihop, får 
man en tomt på 2 000 m2 med en byggrätt på 150 m2. Byggrätten är avsedd att gälla per tomt, 
och i likhet med detta får den nya tomt som bildas i mötespunkten för Valbogatan och 
Trötemyrsvägen en egen byggrätt som är lika stor som den maximala byggrätten för den ytan, 
d.v.s. 180 m2. Övriga regler gällande våningsantal och byggnadshöjd gäller. 
 
För att få lämpligt avstånd mellan den planerade och den befintliga byggnaden har sökanden 
placerat den nya byggnaden med ¼ m2 på mark som inte får bebyggas s.k. ”prickad mark”. 
 
Parkering ska ske på respektive tomt, där den nya fastigheten får infart från Trötemyrsvägen. 
 
 
Forts. 
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Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att avstyckningen som sådan följer 
detaljplanens bestämmelser, och att reglerna i detaljplanen går att applicera fullt ut på den 
nya tomten. 
Placeringen med ¼ m2 på prickad mark kan anses vara så försumbar att den närmast är att 
betrakta som en mätnoggrannhetsfråga. Den motiverar inte att grannar blir hörda i ärendet. 
 
Även om det ur stadsbildssynpunkt kan anses vara olyckligt att den gamla läkarvillan byggs 
för, finns inga planmässiga skäl och inget lagstöd för att neka en sådan fastighetsreglering och 
byggnation. 
 
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 den aviserade planavvikelsen är försumbar, samt att ansökan i 
övrigt är planenlig. 
________ 
 
Yrkande     
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta 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 den aviserade planavvikelsen är försumbar, samt att 
ansökan i övrigt är planenlig. 

 
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 
Sökanden 
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 
 
 
 
 


