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§ 161  
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 
________ 
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§ 162  
 
SAMMANSTÄLLNING OKTOBER –  
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: oktober  2013 

- 18 beviljade bygglov 
- 4 utfärdade startbesked 
- 15 utfärdade slutbesked 
 

 
Beredning 
Sammanställning 
Delegationslistor 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporterna antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 163 
 
SAMMANTRÄDESKALENDER 2014 FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 
 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat följande förslag till sammanträdesdagar för 
Byggnadsnämndens sammanträden 2014 
 

Presidiemöte 
(måndag kl. 08.30) 

 

Byggnadsnämnden  
(torsdag kl. 09.15) 

Lokal: 
Borgmästaren 

13 januari 23 januari 

24 februari 6 mars 

24 mars 3 april 

5 maj 15 maj 

2 juni  12 juni 

 Sommaruppehåll 

18 augusti 28 augusti 

22 september 2 oktober 

27 oktober 6 november 

24 november 4 december 

 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer sammanträdeskalender för 2014. 
________ 
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§ 164  
 
INTERN KONTROLL 2014 
 

Dnr: BYN 2013/28-042 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2002 om reglemente för intern 
kontroll, föreslås att bifogad process/rutin/system vid samhällsbyggnadsförvaltningen blir 
föremål för särskild uppföljning under 2014. Målet med intern kontroll är en: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 
 

Rapportering och redovisning av intern kontroll 2014 sker i januari 2014. 
 
Bilagor: 
Intern kontroll 2014 
 
Förslag till beslut: 
att godkänna förvaltningens förslag till intern kontroll 2014 
________ 
 
Yrkande 
Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till internkontroll 2014 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till intern kontroll 2014. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Registraturen 
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§ 165 
 
MÅLARBETE 2014 
 

Dnr: BYN 2013/029/200 
 
Kommunfullmäktige har under året arbetat fram kommun gemensamma verksamhetsmål för 
förvaltningarna. Inom följande områden har kommungemensamma mål tagits fram: 
 

 Lärande 

 Livsmiljö 

 Ekonomi 

 Näringsliv  
 
Förvaltningens personal har gemensamt arbetat fram förslag på mål för byggnadsnämnden. 
Uppföljning av målen kommer att ske via tertialrapporter och årsredovisning. 
 
Bilagor: 
Dokument - Målområden 2014 
 
Förslag till beslut: 
att nämnden godkänner förvaltningens förslag till mål 2014 
________ 
 
Yrkande 
Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till målområden 2014 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till mål 2014. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Registraturen
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§ 166   
 
LYSEKILS KOMMUNS BYGGNADSPRIS 2013 
 

Diarienummer: BYN 2013/05-200 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2013 att inrätta ett byggnadspris, som vartannat 
år ska delas ut till ”en byggnad inom Lysekils kommun som på ett förtjänstfullt sätt förnyar 
vårt moderna kulturarv och/eller bidrar till Lysekils kommuns kulturhistoriskt intressanta 
kulturmiljö. Bedömningen ska avse nybyggnad och/eller väsentlig ändring av byggnad.” 
 
Förslag till mottagare av priset, en byggnad som färdigställt och tagen i bruk alternativt som 
fått slutbesked under perioden 1 juli 2011 till och med 30 juni 2013, har av allmänheten 
lämnats in till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
En jury bestående av sakkunniga från olika kommunala förvaltningar i Lysekil samt 
representanter från Fastighetsägarna och Bohusläns museum, träffades den 27 september för 
att sortera ut de förslag som uppfyllde de uppställda kriterierna. 
 
Tre av förslagen ansågs uppfylla kriterierna, och dessa lades ut på kommunens hemsida på 
internet, så att medborgarna fr.o.m. den 7 t.o.m. den 31 oktober kunde rösta på det förslag de 
ansåg vara bäst. De tre förslagen var (utan inbördes rangordning): 

- Nybyggnad av Campus Väst (Dona 1:38, nya gymnasieskolan), med motiveringen: Ny 
byggnad som trots sin storlek och närhet till naturreservatet Stångehuvud har hittat sin 
plats i landskapet. 

- Tillbyggnad av Strandflickornas Havshotell (Kyrkvik 1:112, Turistgatan 13, vid tennis-
banorna), med motiveringen: Utbyggnaden tillför ny kvalitet till en befintlig byggnad, och 
lyckas genom sin hänsyn till det gamla med att integreras i den ursprungliga 
hotellbyggnaden. 

- Renovering av ”J.B. Jonssons” (Gamlestan 11:1, Kungsgatan 21 mitt emot biblioteket), med 
motiveringen: Renovering av en gammal byggnad med moderna och hållbara material, med 
det gamla bevarat på ett respektfullt sätt. Pietetsfullt och nyskapande. 

 
De två förslag som fått mest röster ska slutligen läggas fram för byggnadsnämnden, utan 
angivande av röstetal, så att nämnden kan besluta vilket som ska bli mottagare av Lysekils 
kommuns byggnadspris år 2013. 
Sammanlagt inkom 188 röster, och de två förslag som fick flest av dessa är: 

Renoveringen av ”J.B. Jonssons” på Kungsgatan 
Tillbyggnaden av Strandflickornas Havshotell på Turistgatan 

________ 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Efter diskussion beslutar byggnadsnämnden att till mottagare av Lysekils kommuns 
Byggnadspris 2013 utse: Renoveringen av ”J.B. Jonssons” på Kungsgatan. 
 
Nämndens motivering 
Renovering av en gammal byggnad med moderna och hållbara material, med det gamla 
bevarat på ett respektfullt sätt. Pietetsfullt utfört med inslag av ny teknik. Ett 
inspirationsprojekt för framtida renoveringar i Lysekils stadskärna. 
________ 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2013-12-05 8 (27) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 167      
 
PROGRAMSAMRÅDSYTTRANDE –  
PROGRAM FÖR BRASTAD CENTRUM, LYSEKILS KOMMUN 
 

Diarienummer: LKS 11-102-214 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till planprogram för Brastad 
Centrum, upprättad den 4 november 2013. 
Programmets syfte är att utreda möjligheterna för förtätning samt torgmöjligheter väster om 
järnvägen och anpassa användningen till rådande situation. Syftet är också att utreda lämplig 
användning av marken öster om järnvägen, från området söder om före detta polishuset och 
norrut mot Sitty möbler. 
 
Beredning 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2013 
________ 
 
Yrkande 
Anneli Strand (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 yrkande. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2013 som sin egen 
och överlämnar den till planenheten som nämndens remissyttrande. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Planenheten 
Registraturen
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§ 168      
 
GRANSKNINGSYTTRANDE –  
DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:283,  
FISKEBÄCKSKIL, LYSEKILS KOMMUN 
 

Diarienummer: LKS 12-305-214 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Rådhuset Arkitekter tagit fram ett 
förslag till detaljplan för fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:283, vilket är kaptenshuset Lyckan i 
Fiskebäckskil. 
Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheten för bostadsändamål samt att pröva 
möjligheten för en delning av fastigheten så att två nya bostadstomter med byggrätt kan 
tillskapas. Den gällande detaljplanen har inte genomförts vad gäller bildandet av 
kulturreservat. Syftet är därför också att ge det befintliga kaptenshuset Lyckan 
planbestämmelser som ger ett bättre skydd åt byggnadens kulturhistoriska värden än vad 
beteckningen Q ger idag. 
 
Beredning 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 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 yrkande. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2013 som sin egen 
och överlämnar den till planenheten som nämndens remissyttrande. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till 
Planenheten 
Registraturen 
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§ 169    
 
GRANSKNINGSYTTRANDE –  
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN ÅBYFJORDEN,  
LYSEKILS OCH SOTENÄS KOMMUNER 
 

Diarienummer: LKS 11-257-212 
 
Ärendebeskrivning 
Lysekils och Sotenäs kommuner arbetar sedan 2011 gemensamt med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Åbyfjorden och dess omgivningar. Gränsen mellan kommunerna går rakt 
igenom fjorden och man vill skapa en helhetssyn kring utvecklingen av mark- och 
vattenområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun och Miljö- och 
byggförvaltningen i Sotenäs har under vår/sommar/höst 2013 arbetat fram en 
granskningshandling till rubricerad översiktsplan, upprättad den 16 oktober 2013. Den 
fördjupade översiktsplanen tas fram genom ett kommunövergripande planarbete och kommer 
resultera i en gemensam planhandling som antas av båda kommunerna. 
 
Åbyfjordens vatten- och kustområde omfattas av många bevarandeskydd. Den fördjupade 
översiktsplanen syftar till att fungera som en avvägning mellan de många intressen som det 
attraktiva vatten- och kustområdet besitter. Planförslaget har som mål att utveckla, nyttja, 
värna och bevara Åbyfjordens och dess omgivningars unika kultur- och naturvärden. 
Planförslaget har en inriktning mot besöksnäring, friluftsliv och en levande landsbygd. 
Lokaliseringen av en framtida bebyggelse utgår från att värna de ekonomiska värden och 
möjligheter som landskapet kan förse oss människor med. Ekonomiska värden och 
möjligheter innebär exempelvis ett attraktivt friluftsliv, en ökande besöksnäring och 
möjligheter för privatpersoner att starta verksamheter kopplade till denna m.m. 
Lokaliseringen av bebyggelse utgår även ifrån förutsättningar för helårsboende såsom goda 
kommunikationer och närhet till service. 
 
Beredning 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 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 yrkande. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2013 som sin egen 
och överlämnar den till planenheten som nämndens remissyttrande. 
________ 
 
 
Beslutet till 
Planenheten 
Registraturen 
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§ 170      
 
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS FÖRELÄGGANDE OM YTTRANDE –  
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM SANKTIONSAVGIFT FÖR IBRUKTAGANDE 
INNAN SLUTBESKED UTFÄRDATS AV TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN 
DALSKOGEN X:X 
 

Diarienummer: 12/1223 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad på fastigheten Dalskogen X:X beviljades 
den 21 oktober 2011 av bygglovhandläggare, på delegation från miljö- och byggnads-nämnden. 
Ärendet har handlagts enligt den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
 
Det konstaterades under hösten 2012 att verksamhet pågick i de tillbyggda delarna av 
byggnaden, utan att slutbesked hade utfärdats. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 december 2012 § 250 om byggsanktionsavgift 
på 44 000 kronor, enligt dåvarande plan- och byggförordningen 9 kap. 21 §. 

 

Byggherren, NN, överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län vilken i beslut 

den 23 april 2013 avslog överklagandet. 

 

Byggherren har nu överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, vilken nu 

begärt yttrande i ärendet från Byggnadsnämnden i Lysekils kommun. 

 

Bilaga: Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2013 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen, och skickar den till mark- och 
miljödomstolen. 
________ 
 
Yrkande 
Anneli Strand (S) yrkar att nämnden ska anta stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen 
och överlämna den som nämndens yttrande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkande. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2013 som sin egen 
och hemställer att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
_________ 
 
Beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
Akten 
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§ 171      
 
PRÖVNING GÄLLANDE SANKTIONSAVGIFT AVSEENDE OLOVLIG RIVNING 
SAMT OLOVLIGT BYGGANDE PÅ FASTIGHETEN GRÖNSKULT X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0332 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN och NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser prövning gällande sanktionsavgift avseende olovlig rivning samt olovligt 
byggande på fastigheten Grönskult X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs ursprungligen den 
18 juni 1962, och ändrades för den aktuella fastigheten senast den 17 mars 2000. 
 
Fastigheten får enligt detaljplanen bebyggas med en huvudbyggnad på högst 130 m2 samt en 
uthusbyggnad på högst 30 m2. Byggnadshöjden får vara högst 3,5 m respektive 3,0 m, med 
takkupor och dylikt på huvudbyggnaden utöver angiven höjd. 
 
Fastighetsägaren/byggherren fick bygglov för till- och påbyggnad av befintlig huvudbyggnad 
den 5 augusti 2013, och startbesked utfärdades den 13 september 2013. I projektet är anlitat 
en certifierad kontrollansvarig. 
 
Den 16 oktober 2013 registrerades ett tillsynsärende efter en anonym anmälan. Anmälaren 
gjorde med fotodokumentation gällande att den befintliga byggnadens väggar helt hade rivits, 
och att det ny pågick en total nybyggnad på fastigheten Grönskult X:X. 
 
Brev med upplysning om tillsynsmyndighetens uppgift när det konstaterats att någon bryter 
mot lagstiftning och meddelade beslut, med uppgift om sanktionsavgifternas storlek i det 
aktuella fallet, samt med möjlighet att yttra sig i ärendet, skickades till byggherren med kopia 
till den kontrollansvarige den 18 oktober 2013. 
 
Den 31 oktober inkom en skrivelse från byggherren med förklaring till det inträffade. I 
skrivelsen sägs bl.a.: ”I givet bygglov har vi förutsatt att rivning av befintliga innerväggar 
samt takkonstruktionen ingår.” Detta är fullt korrekt, då det var förutsättningen för att 
ändringarna skulle kunna göras. Det står också: ”Det som rivits förutom takkonstruktionen 
och innerväggarna är samtliga ytterväggar.” Därmed har gränsen definitivt passerats för 
vad som är rivning av byggnad. 
Till skrivelsen var bifogad fotografier av byggnaden skick före rivningen, så detta var inte ett 
okänt faktum för byggherren. 
Den 6 november inkom åter samma skrivelse från byggherren som ovan. 
 
Ansökan om rivningslov samt bygglov för nybyggnad inkom den 29 oktober 2013. Ritningarna 
som bifogades ärendet var dock av så dålig kvalitet att det samma dag skickades ett nytt brev 
till byggherren med kopia till den kontrollansvarige. I brevet specificeras de förbättringar av 
ritningarna som krävs för att bygglovet ska kunna handläggas, samt de relevanta 
lagparagraferna som styr uttaget av sanktionsavgift. Byggherren ges möjlighet att yttra sig 
samt eventuellt åstadkomma rättelse före nämndens beslut om sanktionsavgifter. 
 
 
Forts.
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Forts. § 171   
 
Lagstiftning 
Krav på lov 
Plan- och bygglagen [PBL] 9 kap. 10 § första stycket punkt 1: 
”Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område 
med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen” 
Då legaldefinitionen av byggnad enligt PBL 1 kap. 4 § är att den ska bestå av tak eller av tak 
och väggar, kan det härledas att om det vid något tillfälle varken finns tak eller väggar är det 
då inte (längre) en byggnad, och då detta skett på fastigheten Grönskult X:X har alltså en 
rivning ägt rum. 
 
Plan- och bygglagen 9 kap. 2 § första stycket punkt 1 och 2: 
”Det krävs bygglov för 
1. nybyggnad, 
2. tillbyggnad” 
Att det i ovanstående är utformat som två punkter visar att nybyggnad och tillbyggnad är att 
betrakta som två olika saker i lagens mening. Detta visas också genom PBL:s krav på 
byggnadsverks utformning och tekniska egenskaper samt tillämpningen av regelverket i 
Boverkets Byggregler, vilka är olika för nybyggnad respektive tillbyggnad. 
 
Tillsyn 
Plan- och bygglagen 11 kap. 3 §: 
”Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheter i 
övrigt som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna). 
Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och 
kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten.” 
 
Plan- och bygglagen 11 kap. 5 §: 
”En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte 
har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har 
meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde.” 
 
Byggsanktionsavgifter 
Plan- och bygglagen 11 kap. 51 §: 
”Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse 
i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten 
ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 §.” 
 
Plan- och bygglagen 11 kap. 53 §: 
”En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom 

någon annan fullgöra sin skyldighet, 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat 

eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.” 
 
Forts.
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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.” 
 
Plan- och bygglagen 11 kap. 54 §: 
”En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 
ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten.” 
Det kan konstateras att rättelse i nybyggnadsärendet, d.v.s. rivning av olovligt uppförda delar, 
inte har skett. Rättelse i ett rivningsärende är för det mesta svårt till omöjligt att utföra. 
 
Byggsanktionsavgift 
Enligt plan- och byggförordningen [PBF] 9 kap. 15 § första stycket punkt 1 är byggsanktions-
avgiften för att påbörja rivningen av en byggnad innan startbesked för rivningen getts, 
1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per m2 av den rivna byggnadens 
sanktionsarea. Sanktionsarean är brutto- eller öppenarean minskad med 15 m2. 
I det aktuella ärendet var den nu rivna byggnadens bruttoarea 77 m2, vilket ger en 
byggsanktionsavgift på: 44 500 + (0,002 x 44 500 x 62) = 50 018 kronor. 
 
Enligt PBF 9 kap. 6 § första stycket punkt 1 är byggsanktionsavgiften för att påbörja 
nybyggnation av en byggnad innan startbesked för nybyggnationen getts, 1,5 prisbasbelopp 
med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per m2 av byggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean 
är brutto- eller öppenarean minskad med 15 m2. 
I det aktuella ärendet är den nya byggnadens bruttoarea 161 m2, vilket ger en 
byggsanktionsavgift på: (1,5 x 44 500) + (0,005 x 44 500 x 146) = 99 235 kronor. 
 
Sammanlagt blir då byggsanktionsavgifterna 50 018 + 99 235 = 149 253 kronor. 
 
Bedömning 
Varken byggherre, kontrollansvarig eller entreprenör tog kontakt med samhällsbyggnads-
förvaltningen när det konstaterades att den befintliga byggnaden var i så dåligt tekniskt skick 
att det rimliga skulle vara att riva den. Hade så skett hade också frågan om rivningslov samt 
bygglov för nybyggnad kunnat hanteras innan det rivnings- och byggnadsarbete genomfördes 
som stred mot plan och bygglagens bestämmelser. Åtminstone den kontrollansvarige samt 
entreprenören måste anses ha kunskap om att det var felaktigt och i strid med bestämmelser 
att riva och bygga nytt utan relevanta beslut från myndighet. 
 
Byggherren har i skrivelsen som först inkom den 31 oktober 2013 hänvisat till att 
entreprenören bedömt att det varit tekniskt och ekonomist orealistiskt att behålla några 
befintliga delar av den ursprungliga byggnaden vid till- och påbyggnaden. Detta må vara sant, 
men för att riva hela eller delar av en byggnad inom detaljplanelagt område krävs rivningslov, 
och för att utföra nybyggnadsarbeten på enbostadshus krävs bygglov specifikt för nybyggnad, 
utan undantag. Finns inte rivnings- och bygglov, finns heller inte startbesked för någondera 
åtgärd. 
 
Forts.
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Det var av ritningarna i till- och påbyggnadsärendet uppenbart att den utformning byggnaden 
skulle få var avhängig av hur den befintliga byggnaden såg ut och var placerad. Det fanns 
ingen anledning att anta att byggnationen inte skulle utgå från den befintliga byggnaden, och 
därför gavs bygglov för till- och påbyggnad. 
 
Att hävda att man antog att ”till- och påbyggnad” skulle innebära att man kan riva allt som är 
befintligt på platsen förefaller inte trovärdigt, då det skulle innebära att det inte fanns något 
kvar att bygga till eller på. 
 
Då överträdelserna bygger på att man gjort en medveten bedömning av den befintliga 
byggnadens skick, men underlåtit att ta kontakt med myndigheten för revidering av lov, finns 
inget skäl enligt PBL 11 kap. 53 § att inte ta ut en sanktionsavgift. 
 
Jämfört med kostnaden för att bygga ett helt nytt enbostadshus på 161 m2 kan en 
byggsanktionsavgift på 149 253 kronor anses fullt rimlig, och helt i enlighet med lagstiftarens 
intentioner. Att riva och bygga nytt, med enbart ett bygglov för tillbyggnad, måste få en 
kännbar konsekvens. Det bör därmed inte finnas något skäl att nedsätta sanktionsavgifterna 
med stöd av PBL 11 kap. 53 a §. 
Som jämförelse kan nämnas att de byggsanktionsavgifter som gällde före den 1 juli 2013 
skulle, om de hade gått till beslut, inneburit en sammalagd avgift på 298 150 kronor. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift ska tas ut för rivning av enbostadshus 
utan startbesked för rivning, med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 § samt enligt plan- 
och byggförordningen 9 kap. 15 § första stycket punkt 1. 
Sanktionsavgiften uppgår till ett belopp av 50 018 kronor. Beslutet om uttag av 
byggsanktionsavgift riktas mot fastighetsägarna NN och NN, båda med adress XX, med 
solidariskt betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 
 
att byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift ska tas ut för nybyggnad av 
enbostadshus utan startbesked för nybyggnad, med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 § 
samt enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 6 § första stycket punkt 1. 
Sanktionsavgiften uppgår till ett belopp av 99 235 kronor. Beslutet om uttag av 
byggsanktionsavgift riktas mot fastighetsägarna NN och NN båda med adress XX, med 
solidariskt betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 
 
att byggnadsnämnden beslutar att skäl saknas för nedsättning av sanktionsavgifterna enligt 
plan- och bygglagen 11 kap. 53 a §. 
 
Besluten kan motiveras med att konstaterade överträdelser av plan- och bygglagen har ägt 
rum, samt att skäl saknas för att sätta ner byggsanktionsavgifterna. 
________ 
 
 
Forts.
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Yrkanden 
Anneli Strand (S) och Olle Fjordgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Inge Löfgren (MP) anser att det finns skäl att sätta ned sanktionsavgiften och yrkar att 
nämnden ska nedsätta sanktionsavgiften 50 %. 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Strand och Fjordgrens yrkande mot Löfgrens yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Strand och Fjordgrens yrkande. 
 
Omröstning begärs.  
Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Strand och Fjordgrens yrkande. 
Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande 
 

Ledamöter/tjg 
ersättare Parti Ja Nej 

Yngve Larsson (FP) x  

Bo Göthesson (S)  x 

Lars-Åke Olsson (FP) x  

Hans Nordlund (M)  x 

Olle Fjordgren (M) x  

Christer Hammarqvist (C) x  

Åsa Björneld (FP) x  

Anneli Strand (S) x  

Jerry Jacobsson (S) x  

Leif Ahl (K) x  

Inge Löfgren (MP)  x 

Summa   8 3 
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för Strand och Fjordgrens yrkande mot 3 nej-röster för Löfgrens yrkande 
beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Strand och Fjordgrens  yrkande. 
 
 
forts 
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Nämnden beslutar att byggsanktionsavgift ska tas ut för rivning av enbostadshus utan 

startbesked för rivning, med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 § samt enligt plan- 
och byggförordningen 9 kap. 15 § första stycket punkt 1. 

 
Sanktionsavgiften uppgår till ett belopp av 50 018 kronor. Beslutet om uttag av 
byggsanktionsavgift riktas mot fastighetsägarna NN och NN, båda med adress XX, med 
solidariskt betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 

 
2 Nämnden beslutar att byggsanktionsavgift ska tas ut för nybyggnad av enbostadshus 

utan startbesked för nybyggnad, med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 § samt 
enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 6 § första stycket punkt 1. 

 
Sanktionsavgiften uppgår till ett belopp av 99 235 kronor. Beslutet om uttag av 
byggsanktionsavgift riktas mot fastighetsägarna NN och NN, båda med adress XX, med 
solidariskt betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 

 
3 Nämnden beslutar att skäl saknas för nedsättning av sanktionsavgifterna enligt plan- 

och bygglagen 11 kap. 53 a §. 
 

Besluten motiveras med att konstaterade överträdelser av plan- och bygglagen har ägt 
rum, samt att skäl saknas för att sätta ner byggsanktionsavgifterna. 

 
4 Sanktionsavgiften 149 253 kronor ska betalas till Lysekils kommun inom två månader 

efter att detta beslut har delgivits de avgiftsskyldiga. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb 
NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb 
Akten 
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ANMÄLAN OM BRISTER I ÖVERENSSTÄMMELSE MED BEVILJAT BYGGLOV 
PÅ FASTIGHETEN KYRKVIK X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0084 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser anmälan om brister i överensstämmelse med beviljat bygglov på fastigheten 
Kyrkvik X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 9 december 
1993. 
Enligt detaljplanen får högsta byggnadshöjd vara 5,0 meter. 
 
En anmälan från grannen, NN på XX, gjorde gällande att byggnaden har brister i 
överensstämmelsen med beviljat bygglov. Avvikelsen skulle bestå i att byggnaden är högre än 
bygglovet anger och vad detaljplanen tillåter. 
 
Bygglov för nybyggnad på fastigheten Kyrkvik X:X beviljades av byggnadsnämnden den 
21 augusti 2003 § 172. Rivningslov beviljades då även för den befintliga byggnaden på 
fastigheten. 
Slutbevis för byggnationen utfärdades den 26 maj 2006, efter att kontrollhandlingar samt 
relationsritningar inlämnats. 
Anmälan om bristande överensstämmelse med bygglov inkom den 21 mars 2013. 
 
Ägaren till fastigheten Kyrkvik X:X har i november 2013 vid telefonsamtal med bygglov-
enheten bekräftat att byggnaden blivit något högre än vad som från början varit avsikten. 
 
Byggnadshöjd ska bestämmas enligt plan- och byggförordningen 1 kap. 3 §. Höjden ska mätas 
på den fasad som ska anses vara beräkningsgrundande, vilket i första hand är en långsida som 
vetter mot allmän plats. 
Då den aktuella byggnaden endast på en från gatan indragen gavelsida vetter mot ”gata – 
allmän plats”, har i stället den långsida som ligger i gräns mot en på kvartersmark placerad 
tillfartsgata till andra fastigheter betraktats som beräkningsgrundande. 
 
På den ovan angivna långsidan finns en mindre takkupa. Enligt Boverkets ”Boken om lov, 
tillsyn och kontroll”, vilken var aktuell vid tiden för utfärdande av slutbeviset, ska endast 
hänsyn tas till större takkupor vid beräkning av byggnadshöjd. Den aktuella takkupan är 
därför inte beräkningsgrundande. 
 
På de relationsritningar som lämnades in i samband med utfärdandet av slutbevis, kan 
byggnadshöjden mitt på långfasaden, vilket ger måttet från medelmarknivån längs denna 
beräkningsgrundande fasad, mätas till 5,55 meter. 
 
 
Forts. 
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Representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på platsen för att mäta 
byggnadshöjder och jämföra dessa med relationsritningarna i fastighetens akt. 
Ett mått från marken i vardera hushörnet längs denna fasad, upp till underkant av råsponten, 
ger måtten 5,74 respektive 5,26 meter. Då gatan sluttar jämnt kan det uppmätta medelhöjd-
måttet därmed sägas vara 5,5 meter. 
Till detta ska läggas en höjd som utgörs av takfoten. Denna består av råspont, papp, två lager 
läkt samt takpannor, vilka alla lutar 35°. Det kan anses rimligt att 0,2 meter adderas för denna 
konstruktionstjocklek, vilket skulle innebära att byggnadshöjden är 5,7 meter. 
 
Ovanstående innebär att byggnaden är 0,7 meter högre än tillåtet enligt detaljplanen, samt 
cirka 0,15 meter högre än måttet på relationsritningarna. 
I propositionen (1989/90:37) till den äldre plan- och bygglagen, vilken gällde när bygglov 
beviljades och slutbevis utfärdades, har på sidan 54 ff departementschefen följande att säga: 
”Jag delar därför den uppfattning som kommit till uttryck i promemorian att t.ex. en 
byggnadshöjd mot denna bakgrund måste anses planenlig inom en marginal på några 
decimeter.” 
Den bakgrund det gäller är rit- och måttnoggrannheten i underlagskartor och på ritningar. 
 
Övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen punkt 3 säger: 
”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.” 
Rättsfall visar att någon byggnadsavgift eller byggsanktionsavgift inte kan tas ut på äldre 
ärenden, då tillämpningen av nya PBL ger till resultat att sanktionsavgiften blir noll när 
byggnation utan startbesked utförts vid en tidpunkt då startbesked inte existerade. 
 
Proportionalitetsprincipen i svenskt rättssystem innebär att en ingripande åtgärds negativa 
konsekvenser inte ska gå utöver det positiva resultat som åtgärden kan ge. 
 
Bedömning 
Ett utfärdat slutbevis är ett gynnande beslut som inte kan ändras eller ingripas mot av den 
beslutande myndigheten. De handlingar som tillhör slutbeviset är således de mot vilka 
byggnadsnämnden har att jämföra den faktiska höjden på den aktuella byggnaden. 
Därmed kan inget föreläggande riktas mot fastighetsägaren på grund av att byggnaden är 
högre än vad bygglovet visat och detaljplanen tillåtit. 
 
Ingen byggnadsavgift/byggsanktionsavgift kan tas ut enligt domar i Mark- och miljö-
domstolen. 
 
Ett ingripande för att få till stånd en rättelse av de 0,15 meter som byggnaden är högre än visas 
på relationshandlingarna, är orimligt med avseende på proportionalitetsprincipen. Det 
resultat som skulle uppnås står inte i proportion till arbetet och kostnaden med åtgärden 
 
 
Forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att inga åtgärder ska vidtas med anledning av anmälan om 
brister i överensstämmelse med bygglovritningar på fastigheten Kyrkvik X:X. 
Beslutet kan motiveras med att slutbevis utfärdats på grundval av relationshandlingar år 2006 
och ett upphävande av detta gynnande beslut inte kan göras,  
att byggnadsavgift/byggsanktionsavgift inte kan tas ut, samt  
att skillnaden mellan verklig höjd och relationsritningarna till slutbeviset kan anses vara så 
ringa att ingripande ej bör ske enligt proportionalitetsprincipen. 
________ 
 
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 Nämnden beslutar att inga åtgärder ska vidtas med anledning av anmälan om brister i 

överensstämmelse med bygglovritningar på fastigheten Kyrkvik X:X. 
 

Beslutet motiveras med att slutbevis utfärdats på grundval av relationshandlingar 
år 2006 och ett upphävande av detta gynnande beslut inte kan göras,  
 

2 Nämnden beslutar att byggnadsavgift/byggsanktionsavgift inte kan tas ut, samt  
att skillnaden mellan verklig höjd och relationsritningarna till slutbeviset kan anses 
vara så ringa att ingripande ej bör ske enligt proportionalitetsprincipen. 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
XX 
XX, NN, Överklagningshänvisning, Rek+mb



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2013-12-05 21 (27) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 173   
 
ANMÄLAN OM BYGGNADSÅTGÄRDER UTAN BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN 
KLEVA X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0200 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN och NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser anmälan om byggnadsåtgärder utan bygglov på fastigheten Kleva X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 30 juli 1957. 
 
En anmälan från en granne, NN på Kleva X:X, inkom den 11 juni 2013 och gjorde gällande att 
ett antal byggnader har uppförts på Kleva X:X för vilka bygglov saknas. 
Uppräkningen av byggnader inkluderade ett uthus, två friggebodar, en lekstuga, en vedbod, en 
brännugn samt en kompost. 
 
Fastighetsägarna har tillskrivits med begäran om förklaring, vilken har inkommit. De 
beskrivna byggnadsåtgärderna har tillkommit under längre tid, och bl.a. har en komplement-
byggnad flyttats vilket gör att det räknas som nybyggnad. 
Möte har hållits mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägarna. Det gjordes då 
upp om vilka åtgärder som skulle krävas för att ett föreläggande om rättelse inte skulle vara 
nödvändigt. 
Det bedömdes på grundval av fotografier att lekstuga, brännugn samt kompost inte var att 
betrakta som bygglovpliktiga åtgärder. Vedförrådet (öppet) skulle kunna betraktas som ej 
bygglovpliktig byggnad om det minskades något i storlek. En komplementbyggnad måste tas 
bort, och en annan minskas i storlek, för att byggnaderna skulle följa detaljplanens 
bestämmelser om antal byggnader och deras storlekar, samt plan- och bygglagens 
bestämmelser om ”friggebodar”. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på plats på fastigheten Kleva X:X den 21 november 
2013 för att verifiera att de överenskomna åtgärderna vidtagits. 
Det konstaterades då att ovan uppräknade åtgärder vidtagits av fastighetsägarna, vilket 
innebär att ingen grund för ingripande föreligger. Det kunde även konstateras att 
bedömningen av de åtgärder som inte var bygglovpliktiga var korrekt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att inga åtgärder ska vidtas med anledning av att anmälan 
gällande olovliga byggnadsåtgärder på fastigheten Kleva X:X. 
Beslutet kan motiveras med att fastighetsägarna vidtagit åtgärder som gör att det nu inte finns 
några olovliga åtgärder på fastigheten. 
________ 
 
 
Forts. 
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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 beslutar att inga åtgärder ska vidtas med anledning av att anmälan gällande olovliga 
byggnadsåtgärder på fastigheten Kleva X:X. 
 
Beslutet motiveras med att fastighetsägarna vidtagit åtgärder som gör att det nu inte finns 
några olovliga åtgärder på fastigheten. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
NN och NN 
NN, Kleva X:X, Överklagningshänvisning, Rek + mb
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§ 174 
 
ANMÄLAN OM STADIGVARANDE UPPSTÄLLT LASTBILSSLÄP  
PÅ FASTIGHETEN TUNTORP X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0274 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser anmälan om stadigvarande uppställt lastbilssläp på fastigheten Tuntorp X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 7 maj 1984. 
 
På fastigheten beviljade byggnadsnämnden den 15 juni 2006 § 157 bygglov för tillbyggnad av 
affärshus. På bygglovritningarna, vilka är stämplade med ”bygglov”, är den aktuella ytan 
betecknad som ”parkering”. Detta innebär att, även om inte parkering specifikt nämns i 
bygglovbeslutet, parkeringsytan ändå har beviljats bygglov. 
Bygglovet förnyades den 20 augusti 2012, då arbetet med tillbyggnaden vid den tidpunkten 
inte hade påbörjats. Parkeringsytan hade dock anordnats enligt ritning. 
 
En tidigare anmälan gällande uppställning av fyra containers på samma plats avskrevs den 
14 maj 2013, efter att fastighetsägaren tog bort dessa innan beslut om föreläggande hade 
fattats. 
 
Ägarna till fastigheten Tuntorp X:X har till samhällsbyggnadsförvaltningen anmält att det 
stadigvarande står ett lastbilssläp uppställt på parkeringsytan, vilket de upplever som en 
betydande olägenhet då detta tar bort viss utsikt från byggnaden. 
Lastbilssläpet ska enligt uppgift flyttas inom parkeringsytan med vissa tidsintervall. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att då det gäller ett fordon som står uppställd 
på en bygglovbeviljad parkeringsyta inom kvartersmark för bostäder och handel, kan inget 
ingripande med föreläggande göras. 
Endast om fara för miljö, säkerhet, liv eller hälsa föreligger kan ett ingripande motiveras, men 
detta kan inte anses vara fallet i det aktuella ärendet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att inga åtgärder kan vidtas med anledning av att anmälan 
gällande stadigvarande uppställt släp på fastigheten Tuntorp X:X. 
Beslutet kan motiveras med att ingripande mot uppställning av fordon på parkeringsplatser 
endast kan göras om fara för miljö, säkerhet, liv eller hälsa föreligger, vilket inte kan anses 
vara fallet i det aktuella ärendet. 
________ 
 
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. 
 
Forts. 
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Forts § 174 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att inga åtgärder kan vidtas med anledning av anmälan gällande 
stadigvarande uppställt släp på fastigheten Tuntorp X:X. 
 
Beslutet motiveras med att ingripande mot uppställning av fordon på parkeringsplatser endast 
kan göras om fara för miljö, säkerhet, liv eller hälsa föreligger, vilket inte kan anses vara fallet i 
det aktuella ärendet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
NN 
Berörd granne Tuntorp X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto
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§ 175  
 
BYGGLOVANSÖKAN I EFTERHAND FÖR ÄNDRING AV UTERUM OCH 
TILLBYGGNAD AV VERANDA PÅ FASTIGHETEN MARIEDAL X:X 
 

Diarienummer: 13/0329 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för ändring av befintligt bygglov för uterum, 
samt tillkommande bygglov i efterhand för tillbyggnad med veranda, på fastigheten 
Mariedal X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 19 oktober 1995. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 maj 2009 § 109 att bevilja bygglov för 
tillbyggnad med uterum, påbyggnad med takkupa, samt uppförande av balkong, på den 
aktuella fastigheten. 
Bygglovhandläggare beviljade den 21 augusti 2013 att bevilja bygglov för tillbyggnad med 
burspråk samt entrétak. 
 
Det har därefter uppmärksammats att uterummet i bygglovet från 2009 inte uppförts helt i 
överensstämmelse med ritningarna, samt att en veranda tillkommit utan bygglov. 
Fastighetsägaren har kontaktats, och han har sökt lov i efterhand för dessa båda åtgärder. Han 
har också muntligen upplysts om att byggsanktionsavgift ska tas ut när åtgärder vidtas utan 
lov. 
 
De aktuella byggnadsåtgärderna avviker från detaljplanens bestämmelser vad avser avstånd 
till tomtgräns. 
 
Berörda grannar Mariedal X:X och X:X har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Inga synpunkter har inkommit. 
 
Vad gäller förändringarna av uterummet, kan dessa inte anses vara av sådan dignitet att de ska 
bli sanktionsavgiftgrundande. 
Verandan som är på 9 m2 bör dock bli föremål för beslut om sanktionsavgift. 
 
Byggsanktionsavgifter 
Plan- och bygglagen 11 kap. 51 §: 
”Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse 
i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten 
ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 §.” 
 
 
Forts. 
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Forts. § 175 
 
 
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.” 
 
Enligt PBF 9 kap. 7 § första stycket punkt 1 är byggsanktionsavgiften för att påbörja 
tillbyggnation av en byggnad innan startbesked getts, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,005 prisbasbelopp per m2 av byggnadsdelens sanktionsarea. Sanktionsarean är brutto- eller 
öppenarean minskad med 15 m2. 
I det aktuella ärendet är den nya byggnadens bruttoarea 9 m2, vilket innebär att sanktions-
arean är noll (o). 
Detta ger en byggsanktionsavgift på: (0,5 x 44 500) + (0,005 x 44 500 x 0) = 22 250 kronor. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att inga hinder föreligger mot att bevilja 
bygglov enligt ansökan.  
Det kan också konstateras att en överträdelse av lagstiftningen gällande krav på bygglov inom 
detaljplanelagt område har begåtts. Beslut gällande sanktionsavgift är därför obligatoriskt. 
En konstruktionsmässigt enklare veranda på 9 m2 bör dock inte betraktas som en lika svår 
överträdelse som t.ex. tillbyggnad med ett bostadsrum. Det kan anses finnas skäl till 
nedsättning av sanktionsavgiften till en fjärdedel av det belopp som maximalt ska kunna tas 
ut, från 22 250 kronor till 5 562 kronor. Detta kan motiveras med att den fulla avgiften inte 
står i rimlig proportion till byggnadsdelens standard och kostnaden för dess uppförande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 
31 b §. 
Beslutet kan motiveras med byggnadsåtgärderna bedöms inte utgör en betydande olägenhet 
för omgivningen. 
 
att byggnadsnämnden meddelar startbesked, beslutar att det inte finns behov av 
kontrollansvarig och tekniskt samråd i ärendet, samt fastställer kontrollplanen. 
 
att byggnadsnämnden beslutar, med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 §, att det ska tas ut 
en byggsanktionsavgift på en fjärdedel av det belopp som anges för tillbyggnader i plan- och 
byggförordningen 9 kap. 7 § första stycket punkt 1. 
Sanktionsavgiften uppgår därmed till ett belopp av 5 562 kronor. Beslutet om uttag av 
byggsanktionsavgift riktas mot fastighetsägarna NN och NN, båda med adress XX, med 
solidariskt betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 
Nedsättningen av byggsanktionsavgiften kan motiveras med att den fulla avgiften inte står i 
rimlig proportion till byggnadsdelens standard och kostnaden för dess uppförande. 
________ 
 
Forts. 
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Forts. § 175 
 
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  beviljar bygglov i efterhand enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 

9 kap. 31 b §. 
Beslutet motiveras med byggnadsåtgärderna bedöms inte utgör en betydande 
olägenhet för omgivningen. 

 
2 Nämnden meddelar startbesked, beslutar att det inte finns behov av kontrollansvarig 

och tekniskt samråd i ärendet, samt fastställer kontrollplanen. 
 
3 Nämnden beslutar, med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 §, att det ska tas ut en 

byggsanktionsavgift på en fjärdedel av det belopp som anges för tillbyggnader i plan-
 och byggförordningen 9 kap. 7 § första stycket punkt 1. 
Sanktionsavgiften uppgår därmed till ett belopp av 5 562 kronor. Beslutet om uttag av 
byggsanktionsavgift riktas mot fastighetsägarna NN och NN, båda med adress XX, med 
solidariskt betalningsansvar enligt plan- och bygglagen 11 kap. 60 §. 
 
Nedsättningen av byggsanktionsavgiften motiveras med att den fulla avgiften inte står i 
rimlig proportion till byggnadsdelens standard och kostnaden för dess uppförande. 

 
4  Sanktionsavgiften 5 562 kronor ska betalas till Lysekils kommun inom två månader 

efter att detta beslut har delgivits de avgiftsskyldiga. 
 
________ 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb 
NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb 
Berörd granne Mariedal X:X, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 
Underrättelse till Mariedal X:X 


