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BYGGNADSNÄMNDEN 

1 (29  1 (29) 
 

 

  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd:  Byggnadsnämnden  Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2014-01-23 Justeringsdatum:                2014-01-27 

Anslagsdatum:              2014-01-27 Anslagets nedtagande: 2014-02-18 

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

 
Sammanträdestid: 2014-01-23 kl. 09.15 – 12:20 

 
Lokal: Borgmästaren 

Beslutande 
Ledamöter 

 

Bo Göthesson (S), ordf. 
Yngve Larsson (FP), vice ordf. 
Olle Fjordgren (M) 
Lars-Åke Olsson (FP) 
Christer Hammarqvist (C) 
Hans Nordlund (M) 
Anneli Strand (S) ej §§ 1-6 
Jerry Jacobsson (S) 
Inge Löfgren (MP) 
Leif Ahl (K) t.o.m. § 11, kl. 12.00 
 
Tjänstemän: 
Josefin Kaldo, plan-, bygg,- och mätenhetschef 
Mats Carlsson, stadsarkitekt 
Gunvor Crogård, bygglovhandl./nämndsekr. 
Karl-Fredrik Petzäll, bygglovhandl./bygg.insp. 
Lena Bergqvist Adm.handläggare, t.o.m. § 2 
 

Ersättare 
Åsa Björneld (FP) för Filip Nordqvist (FP) 
Sverker Jonsson (S) för Anneli Strand (S) t.o.m. § 6 
Sverker Jonsson (S) för Leif Ahl (K) fr.o.m. § 12 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Sverker Jonsson (S) §§ 7-11 
 
 
Frånvarande 
Anneli Strand (S) § 1-6 
Leif Ahl (K) §§ 12-13 

 
Paragrafer: 1 - 13 

 
Sekreterare: 
 
 

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

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

Justerare: 
 
 

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



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2014-01-23 2 (29) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 1 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 
 
7.2 
Ansökan om förhandsbesked –  
för nybyggnad av två enbostadshus på, samt avstyckning av tomter från, fastigheten Skaftö-
Berg X:X 
________ 
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§ 2  
 
SAMMANSTÄLLNING  NOVEMBER OCH DECEMBER –  
BYGGLOVÄRENDEN OCH REDOVISNING AV DELEGERADE BESLUT 
BYGGLOVENHETEN. ÅRSSAMMANSTÄLLNING  ÅR 2013 
 

 
Bygglovenheten 
Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut samt sammanställning av 
”öppna” ärenden och överklagade beslut för november och december samt 
Årssammanställning för 2013 över inkommande ansökningar, utgående beslut m.m. samt 
kommentarer till statistiken. 
 
Beviljade delegationsbeslut: november  2013 

- 20 beviljade bygglov 
- 13 utfärdade startbesked 
- 9 utfärdade slutbesked 

 
 
Beviljade delegationsbeslut: december  2013 

- 16 beviljade bygglov 
- 9 utfärdade startbesked 
- 10 utfärdade slutbesked 
 

 
Beredning 
Sammanställning 
Delegationslistor 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporterna antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 3  
 
VERKSAMHETSPLAN  FÖR ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING 2014 
 

Diarienummer: BYN   2014-01-403 
 
Gemensam verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Uddevalla, Munkedal och 
Lysekils kommun. 
 
Beredning  
Verksamhetsplan 
 
Förslag till beslut 
att byggnadsnämnden antar verksamhetsplanen för 2014 för energi- och klimatrådgivning 
________ 
 
Yrkande 
Bo Göthesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar verksamhetsplanen för 2014 för energi- och klimatrådgivning 
________ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Avdelningen för främjande, Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna 
Registraturen 
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§ 4 
 
SAMMANSTÄLLNING INTERN KONTROLL 2013  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Diarienummer: BYN 12-55-42 
 
Följande områden har granskats av samhällsbyggnadsförvaltningens intern kontroll 2013: 

 Leverantörsbetalningar 

 Delegation, anmälan och rapportering 

 Beslutskvalitet; Hur stor andel av överklagade beslut ändras av högre instans (7 § FL) 

 Bevakning av äldre ärenden än 6 månader 

 Kontroll att 10 v handläggningstid enligt nya PBL följs 

 Att medarbetarsamtal hålls för varje person en gång/år 
 
Beredning 
Sammanställning  
 
Förslag till beslut 
att byggnadsnämnden godkänner förvaltningens rapport för 2013 
________ 
 
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 godkänner förvaltningens rapport för 2013 
________ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Ekonomienheten 
Registraturen 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2014-01-23 6 (29) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 5 
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
BIFALLER ÖVERKLAGANDE OCH UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT  
OM POSITIVT FÖRHANDSBESKED FÖR TRE ENBOSTADSHUS  
PÅ FASTIGHETEN DJUPEDAL X:X 
 

Diarienummer: 11/0980 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN och NN 
Klagande: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2012 § 146 om positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus på, samt avstyckning av tomter från fastigheten Djupedal X:X. 
Beslutet överklagades av NN till länsstyrelsen som i beslut den 14 december 2012 avvisar 
överklagandet. 
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, som i dom den 3 juni 2013 
bifaller NN:s överklagade och undanröjde det överklagade beslutet och återförvisade målet till 
länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen bifaller nu i beslut den 19 december 2013 överklagandet och upphäver miljö- 
och byggnadsnämndens beslut från 14 juni 2012 § 146. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Akten 
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§ 6 
 
ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  
AVSEENDE BYGGSANKTIONSAVGIFT GÄLLANDE FASTIGHETEN 
DALSKOGEN X:X 
 

Diarienummer: 12/1223 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN 
 c/o 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 överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, vilken nu i dom 

den 14 januari 2014 meddelar ändring av byggnadsnämndens och länsstyrelsens beslut och 

fastställer byggsanktionsavgiften till 22 000 kr. 

 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 

________ 

 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Akten 
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§ 7 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND FÖR UPPFÖRANDE AV ALTAN TILL 
ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0251 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av altan till enbostadshus på 
fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, samt utanför sammanhållen 
bebyggelse. 
Fastigheten berörs inte av strandskydd, naturvårdsbestämmelser, eller riksintresseområden. 
 
Området är i Lysekils kommuns gällande 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 
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.” 
 
Byggnadsåtgärden i sig (altanen) innebär ingen förändrad markanvändning. 
 
Det uppdagades i början på sommaren 2013 att en större altan hade uppförts på fastigheten 
Lyse-Fiskebäck X:X. Ett tillsynsärende registrerades den 12 juli 2013, och den 29 juli 
registrerades en ansökan om bygglov i efterhand. Det dröjde dock innan ritningar inkom. 
 
Enligt sökanden har fundament till altanen anordnats under veckan före midsommar 2013, 
och arbetet stolpkonstruktionen påbörjats under sista veckan i juni. Därmed kan konstateras 
att byggnadsarbetena påbörjades före den 1 juli 2013. 
Detta innebär att det är den version plan- och bygglagen som gäller vid inlämnadet av ansökan 
ska gälla för handläggningen av bygglovärendet, d.v.s. den version som trädde i kraft fr.o.m. 
den 1 juli 2013. 
Däremot gäller vid handläggning och beslut i ärendet gällande eventuella sanktionsavgifter att 
plan- och byggförordningens övergångsbestämmelser från den 1 juli ska användas, specifikt 
övergångsbestämmelsernas punkt 3 till förordning 2013:308: 
”Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har ägt rum före den 1 juli 2013. 
De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till en lindrigare påföljd.” 
 
De tre delägarna till fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X upplystes den 22 augusti 2013 brevledes 
om att alla former av ändrad användning av en byggnad kräver bygglov. 
Inga reaktioner på detta brev har inkommit. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 7 
 
Vad avser frågan om altanen är bygglovpliktig hänvisas till Regeringsrätten avgöranden i mål 
nummer 2027-05, 609-08 och 7070-06, beskrivna i Regeringsrättens årsbok RÅ 2009 ref. 67. 
Av dessa mål framgår att ”Bygglov krävs för altaner som visuellt ger intryck av att vara 
tillbyggnader och där utrymme tillskapats under altangolvet, trots att utrymmet avses fyllas 
upp med jordmassor (I och II) alternativt inte avses förses med väggar (III).” 
Då den aktuella altanen har en area på 133 m2 (exklusive trappan och dess vilplan), samt en 
golvhöjd över marken på upp till 2,2 meter, ovanpå vilket står ett räcke, kan konstateras att 
den visuellt ger intryck av att vara en byggnadsvolym. 
Bygglovbefrielse enligt plan- och bygglagen 9 kap. 6 § föreligger inte, då storleken på 133 m2 
inte kan anses inrymmas i lagtextens ”liten tillbyggnad”. 
Bygglovplikt föreligger därmed. 
 
Berörda grannar Lyse-Fiskebäck X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har getts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
Medgivande till åtgärden har inkommit från Lyse-Fiskebäck X:X/X:X. I övrigt har inga 
synpunkter på ärendet inkommit. 
 
Vad avser frågan om sanktionsavgifter för byggande utan bygglov/startbesked, gällde före den 
1 juli 2013 en version av plan- och byggförordningen som i 9 kap. 7 § började på följande sätt: 
”Byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en tillbyggnad trots att det krävs lov 
enligt 9 kap. 2 § första stycket eller 8 § första stycket 3 plan och bygglagen (2010:900) är:” 
Enligt denna formulering har rättsinstanserna kommit till slutsatsen att det är endast när 
bygglov inte sökts som en byggsanktionsavgift kan tas ut. 
Jämför Mark- och miljööverdomstolens domar i mål nummer P10174-12, P3542-13, P2521-13, 
P11352-12, P1223-13, P11015-12, P3470-13, P3369-13, P5940-13. 
Då bygglov sökts i det aktuella ärendet föreligger således ingen grund för uttagande av 
sanktionsavgift. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att det inte finns några bestämmelser som 
hindrar beviljande av bygglov. Även om altanen är stor, måste det utanför detaljplanelagt 
område finnas betydande frihet att utforma sitt byggnadsbestånd, och den kan inte i något 
avgörande avseende sägas strida mot utformningsparagraferna i plan- och bygglagen. 
 
Inte heller finns det utanför detaljplanelagt område några bestämmelser gällande minsta 
avstånd till tomtgräns vid byggnation. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 
31 §. 
Beslutet kan motiveras med att byggnadsverket inte strider mot plan- och bygglagens 
bestämmelser, samt att dess omgivningspåverkan kan anses bli acceptabel. 
 
att byggnadsnämnden meddelar startbesked, samt beslutar att det inte finns behov av 
kontrollansvarig och tekniskt samråd i ärendet. 
 
att byggnadsnämnden konstaterar att då byggnadsverkets började uppföras före den 
1 juli 2013, ska övergångsbestämmelsernas punkt 3 till förordning 2013:308 äga giltighet. 
Detta innebär att då bygglov sökts ska ingen sanktionsavgift tas ut vid beviljande av bygglov i 
efterhand. 
________ 
Fortsättning 
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Fortsättning § 7 
 
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 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 

Beslutet motiveras med att byggnadsverket inte strider mot plan- och bygglagens 
bestämmelser, samt att dess omgivningspåverkan kan anses bli acceptabel. 

 
2 Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- 

och bygglagen. Tekniskt samråd och Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
3 Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:  

Kontrollplanen fastställs. 
 
4 Nämnden konstaterar att då byggnadsverkets började uppföras före den 1 juli 2013, ska 

övergångsbestämmelsernas punkt 3 till förordning 2013:308 äga giltighet. Detta 
innebär att då bygglov sökts ska ingen sanktionsavgift tas ut vid beviljande av bygglov i 
efterhand. 

________ 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Sökanden 
 
Beslutet underrättas: 
Lyse-Fiskebäck X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2014-01-23 11 (29) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 8 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PÅBYGGNAD SAMT UTVÄNDIG ÄNDRING PÅ 
ENBOSTADSHUS I KEDJEHUSLÄNGA PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0283 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN och NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för påbyggnad samt utvändig ändring på enbostadshus i 
kedjehuslänga på fastigheten Slätten X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 6 februari 1953. 
 
Ansökan gäller att förlänga bostadshuset mot sydväst, men att göra detta i två fulla våningar 
och därmed olikt samtliga befintliga hus vilka en våning och en vindsvåning. Detta skulle 
förändra gavelns utseende på ett avsevärt sätt. 
 
Kedjehusbebyggelsen längs Nygatan har i detaljplanen beteckning Bf II 2. 
Detta innebär att det enligt planen är tillåtet att bygga två våningar, men den ursprungliga 
exploatören av området valde att inte göra det. Därmed har området fått sin karaktär, vilket 
det bibehållit sedan 1957 då kedjehuslängan byggdes. 
 
De aktuella byggnadsåtgärderna är planenliga, men de strider mot plan- och bygglagen [PBL] 
2 kap. 6 § första stycket 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” 
De strider även mot PBL 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” 
För beviljande av bygglov är det enligt PBL 9 kap. 30 § ett krav att ovanstående paragrafer 
följs. 
 
Det ligger i sakens natur att då man äger en fastighet i ett gruppbyggt bestånd av byggnader 
man måste underordna sig kravet på intresset av en god helhetsverkan på ett mer direkt sätt 
än om man äger en solitär fastighet. 
Uppfyllandet av lagparagraferna som syftar till att skapa en god stadsbild och en god 
arkitektur är allas ansvar. 
 
Berörda grannar är inte hörda, då det inte bedöms finnas förutsättningar för beviljande av 
bygglov. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8 
 
 
De sökande har i två skrivelser underrättats om att samhällsbyggnadsförvaltningen är negativ 
till den föreslagna utformningen, samt att det är möjligt att få samma volym med bibehållande 
av gavelspetsens utseende genom två takkupor en bit tillbakadraget från gaveln. 
De sökande har dock svarat att man vill ha ett beslut i ärendet på befintliga handlingar. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att det på kedjehuslängan längs Nygatan har 
tillkommit tillbyggnader i markplanet, samt tillägg av takkupor på en eller på båda sidorna av 
taket. Inga byggnadsåtgärder som påverkar gavelspetsarnas utformning åt något håll av 
längan har dock hittills förekommit. Detta gör att det, trots de hittillsvarande 
byggnadsåtgärderna, finns en enhetlighet i tak- och gavelutformningen på hela kedjehus-
längan. Ett bibehållande av detta arkitektoniska uttryck är av stor vikt. 
 
Det vore synnerligen olyckligt om detta ärende skulle bli startpunkten för en total omvandling 
av ett tidstypiskt bostadskvarter från 1950-talet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 
30 §. 
Beslutet kan motiveras med att föreslagen utformning strider mot plan- och bygglagen 2 kap. 
6 § första stycket 1 (hänsyn till stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan), samt mot 
8 kap. 17 § (varsamhet med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt dess miljömässiga 
och konstnärliga värden). 
________ 
 
Yrkanden 
 
Olle Fjordgren (M) och Jerry Jacobsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Inge Löfgren (MP) menar att hänsyn redan är tagen till 2 kap. plan- och bygglagen i samband 
med detaljplanen, och eftersom planen möjliggör uppförande av byggnad i två våningar yrkar 
Löfgren att nämnden ska bevilja bygglov 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Fjordgren och Jacobssons yrkande mot Löfgrens yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Fjordgren och Jacobssons yrkande. 
 
Omröstning begärs.  
Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Fjordgren och Jacobssons yrkande. 
Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 8 
 
 

Ledamöter/tjg 
ersättare Parti Ja Nej 

Bo Göthesson (S) X  

Yngve Larsson (FP) X  

Lars-Åke Olsson (FP) X  

Åsa Björneld (FP) X  

Hans Nordlund (M) X  

Olle Fjordgren (M) X  

Christer Hammarqvist (C) X  

Anneli Strand (S) X  

Jerry Jacobsson (S) X  

Leif Ahl (K) X  

Inge Löfgren (MP)  x 

Summa   10 1 
 
Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster för Fjordgren och Jacobssons yrkande mot 1 nej-röster för Löfgrens yrkande 
beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Fjordgren och Jacobssons yrkande. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen avslår byggnadsnämnden ansökan om bygglov. 
 
Beslutet motiveras med att föreslagen utformning strider mot plan- och bygglagen 2 kap. 6 § 
första stycket 1 (hänsyn till stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan), samt mot 
8 kap. 17 § (varsamhet med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt dess miljömässiga 
och konstnärliga värden). 
________ 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
NN och NN, Överklagningshänvisning, Rek + mb 
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 9 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH OMBYGGNAD OCH FASADÄNDRING 
SAMT RIVNING AV UTERUM PÅ FASTIGHETEN SLÄTTEN X:X 
 

Diarienummer: 13/0382 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN och NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om till- och ombyggnad av enbostadshus och fasadändring samt 
rivning av befintligt uterum. 
 
För fastigheten gäller detaljplan antagen den 23 januari 1975. 
Den föreslagna byggnadsåtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser: 
Dels vad avser tillbyggnaden åt söder som föreslås bli placerad närmare gräns mot 
grannfastigheten Slätten X:X än 4,5 meter 
Dels vad avser den föreslagna tillbyggnaden åt väster, gräns mot gata (3 m2 burspråk och 6 m2  

balkong) som kommer att bli placerad helt på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, 
s.k. prickad mark. 
 
Berörda grannar Slätten X:X, X:X och X:X har beretts tillfälle inkomma med yttrande. 
Några synpunkter har inte inkommit. 
 
Byggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov för liknande tillbyggnader på fastigheter 
utmed samma gata. 
 
Bedömning 
Byggnationen bedöms inte medföra sådan olägenhet för kringboende som avses i Plan- och 
bygglagen. Avvikelsen från detaljplanen bedöms vara förenligt med planens syfte och därmed 
att betrakta som liten avvikelse. 
 
Förslag till beslut 
att nämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL. 
Beslutet kan motiveras med att byggnationen bedöms inte medföra sådan olägenhet för 
kringboende som avses i plan- och bygglagen. 
 
att nämnden beviljar rivningslov för rivning av uterum. 
 
att byggnadsnämnden meddelar startbesked, samt beslutar att det inte finns behov av 
kontrollansvarig och tekniskt samråd i ärendet. 
________ 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 9 
 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP), Leif Ahl (K) och Christer Hammargren (C) 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 Nämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL. 

Beslutet motiveras med att byggnationen bedöms inte medföra sådan olägenhet för 
kringboende som avses i plan- och bygglagen. 

 
2 Nämnden beviljar rivningslov för rivning av uterum. 
 
3 Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- 

och bygglagen. Tekniskt samråd och Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
4 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 slutbeskedet erhållits är 0,5 – 50 prisbasbelopp. 
 
I de fall sprängning kan komma att behövas, ska tillstånd hos polismyndigheten sökas. 
 
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 
Sökanden 
 
Beslutet underrättas: 
Slätten X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 10  
 
ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV AVSEENDE 
PÅBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN LÖNNDAL X:X 
 

Diarienummer: 2013/0208 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förnyelse av tidigare beviljat bygglov avseende om- och påbyggnad 
av industribyggnad på fastigheten Lönndal X:X. 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 12 oktober 1987. 
Åtgärden är planenlig. 
 
Byggnaden, vilken är känd som ”Grundsunds mekaniska verkstad”, avses få en fullvärdig övre 
våning i enlighet med byggrätten i detaljplanen. Höjningen av takfot och taknock blir cirka 1,7 
meter. Verksamheten i lokalerna har angivits som industri-/hantverkslokaler. 
Ansökan gäller förändringar av byggnaden och inte en prövning av den eventuellt blivande 
verksamheten i lokalerna. 
 
Enligt plan- och bygglagen gäller ett bygglov under förutsättning att byggnadsåtgärden 
påbörjats inom två år och avslutas inom fem år. 
Byggnadsnämnden beviljade bygglov den 13 oktober 2005 § 227 för om- och påbyggnad av 
industribyggnad på fastigheten Lönndal X:X. 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade förnyelse av bygglovet den 18 oktober 2007 § 248 och 
den 13 december 2010 § 290. 
Sökanden har ännu inte påbörjat byggnadsåtgärden inom föreskriven tid, varför ansökan om 
förnyelse av tidigare beviljat bygglov har inlämnats. 
 
Bygglovet från 2007 överklagades av tre fastighetsägare i grannskapet till Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, vilken i beslut 2008-09-15 avslog överklagandena. Motiveringen var de 
olägenheter som kan komma att uppstå inte är så betydande att sökanden inte ska få utnyttja 
den byggrätt som anges i detaljplanen. 
 
Räddningstjänstens yttrande i samband med att det ursprungliga bygglovet beviljades kan 
anses gälla även fortsättningsvis. Där påpekas att brandskyddsdokumentation skall upprättas 
samt att det vid det tekniska samrådet skall redovisas hur man avser att uppfylla de 
brandtekniska egenskapskrav som lagen och föreskrifterna ställer. 
 
Marken under byggnaden upplåts av Lysekils kommun med tomträtt, och utvecklingsenheten 
har som kommunens markägarrepresentant inget att invända mot ansökan. 
 
Planbesked har meddelats för en översyn av hamn- och kanalområdet i Grundsund, inklusive 
de byggnader som i befintlig detaljplan har olika form av användning för hamnändamål. Det 
finns dock avseende planenhetens prioriteringsordning ett beslut att inget arbete med denna 
översyn ska utföras under 2014. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 10  
 
Berörda grannar Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X har 
på nytt givits tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Yttranden har inkommit från Lönndal X:X och X:X vilka är negativa till byggnation enligt 
ansökan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att nämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 
Beslutet kan motiveras med att ansökan överensstämmer med detaljplanens bestämmelser, 
samt med utformningskraven i plan- och bygglagen 3 kap. 10 § 
 
För att genomföra åtgärden krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens 
förslag: Namn: NN. 
________ 
 
Yrkanden 
Anneli Strand (S), Olle Fjordgren (M) och Hans Nordlund (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Bo Göthesson (S) menar att nämnden har skyldighet att innan beslut kan fattas, fastställa vad 
byggnaden ska användas till. Vidare anser han att hamnmagasinens framtida användningssätt 
särskilt ska studeras i den planerade detaljplaneöversynen över hamn och kanalområdet, och 
yrkar därmed att ärendet ska återremitteras till förvaltningen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. 
Han finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande från Strand, Fjordgren och Nordlund. 
Han finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Nämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

Beslutet motiveras med att ansökan överensstämmer med detaljplanens bestämmelser, 
samt med utformningskraven i plan- och bygglagen 3 kap. 10 § 

 
2 För att genomföra åtgärden krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag: 
 Namn: NN, Adress: XX 
 
3 För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd har 

hållits.Vid det tekniska samrådet kommer kontrollplanen att fastställas.  
Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked erhållits är 
0,5-50 prisbasbelopp. 

 
Reservation 
Mot beslutet lämnar Bo Göthesson (S) skriftlig reservation. 
________ 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 10 
 
 
UPPLYSNINGAR 
Byggnationen får endast påbörjas om byggherren har förfoganderätt över den aktuella 
marken. Bygglovet i sig innebär inget ställningstagande gällande förfoganderätt över marken. 
 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande 
Lönndal X:X och X:X,  Överklagningshänvisning, rek + mb 
 
Beslutet underrättas: 
Lönndal X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X och X:X  
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 11 
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR FEM BOSTADSMODULER  
PÅ DEL AV FASTIGHETEN SIVIK X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0261 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: Fastighetsenheten 
 NN 
Adress: Lysekils kommun 
 453 80  Lysekil 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för fem bostadsmoduler på del av fastigheten Sivik X:X. 
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, samt utanför sammanhållen 
bebyggelse. 
Platsen ligger även utanför strandskydd, naturvårdsbestämmelser och riksintresseområden. 
 
Området är i Lysekils kommuns gällande 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.” 
 
Byggnadsnämnden beviljade den 11 december 2003 § 280 tidsbegränsat bygglov för fyra 
bostadsmoduler på den aktuella platsen för en period om fem år. Ansökan gjordes av tekniska 
kontoret på uppdrag av socialnämnden. Lovet gällde till den 31 december 2008. 
Syftet var att kunna tillhandahålla boende till bostadslösa med missbruksproblem, vilket 
behov inte kunde tillgodoses inom normala boendemiljöer. 
 
Bygglov beviljades den 18 april 2005 för en utökning av boendet till fem bostadsmoduler, med 
samma sluttid som tidigare. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 10 december 2009 § 254 förnyat tidsbegränsat 
bygglov i fem år, från den senaste sluttiden och fram t.o.m. den 31 december 2013. 
Lovet gällde då de fyra bostadsmoduler som nu står på platsen. 
 
Fastighetsenheten har under hösten 2013 ställt förfrågan om möjligheten att få förlängning av 
det tidsbegränsade bygglovet. 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 33 § får tidsbegränsade bygglov endast ges för 
mer än sammanlagt 10 år om syftet är att verksamheten/användningen ska vara säsongsvis. 
Någon möjlighet att bevilja bygglov för ytterligare begränsad tid finns således inte. 
 
Fastighetsenheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott sökt permanent 
bygglov för fem bostadsmoduler på samma plats där ovanstående bygglov har beviljats. 
 
 
Fortsättning 
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Miljönämnden har i yttrande konstaterat att man under början av 2013 fått ”skriftliga 
klagomål från fyra personer som bor i de aktuella bostadsmodulerna gällande buller och 
luktstörningar. Klagomålen gäller buller från skjutbanan, avfallsanläggningen, den tunga 
trafiken och vidkraftverken samt lukter från avfallsanläggningen”. Även om klagomålen 
bedömts vara berättigade har dessa inte utretts, då det kunde konstateras att det 
tidsbegränsade bygglovet snart skulle löpa ut utan möjlighet till förlängning. 
Miljönämnden skriver vidare med anledning av ansökan om permanent bygglov: 
”En översiktlig bedömning visar att lokalisering av bostäder på den aktuella platsen skulle 
medföra betydande inskränkningar för verksamheterna runt omkring om olika riktvärden, 
främst för buller, ska kunna klaras för bostäderna. Miljöenheten ser inget skäl att bedöma 
miljöfrågorna för dessa bostäder annorlunda än om frågan gällt en vanlig villa eller 
flerfamiljshus. Platsen är heller inte utpekad för bostäder i översiktsplanen. 
Miljöenheten bedömer att platsen är olämplig för permanent boende och avstyrker därmed 
bygglovsansökan.” 
 
LEVA i Lysekil AB har i yttrande uttalat att: 
”I samband med att tillfälligt bygglov permanentas, skall modulernas VA-anslutning 
justeras så att gällande regler följs”. 
 
NN har genom sin ordförande NN framfört att man har full förståelse för behovet av dessa 
moduler, men att man har återkommande problem med stölder och skadegörelse i sin 
verksamhet och på sin utrustning. 
 
Ägaren till fastigheten Sivik X:X har meddelat att han inte har något att erinra. 
 
Rambo AB har i ett utförligt yttrande bl.a. påpekat att boende från modulerna ofta besöker 
återvinningsanläggningen och att de där ofta hotfullt ”hämtar” saker de anser sig ha behov av. 
Arbetsmiljön kan vid sådana tillfällen upplevas som så obehaglig av de anställda att en 
anmälan till Arbetsmiljöverket kan bli följden och att detta kan leda till skyddstopp av 
anläggningen. Därmed skulle inte anläggningen kunna hantera kommunens avfall m.m. 
Rambo skriver som avslutning: 
”Rambo motsäger sig att bostadsmodulerna beviljas permanent bygglov. Rambo anser att 
de ska flyttas till annan lämpligare plats, som innebär att det inte är lika lätt för de boende 
att ta sig till Siviks avfallsanläggning. De boende är, som alla kommunens invånare, 
välkomna till Siviks ÅVC för att lämna grovavfall, men inte som idag i andra syften och 
dessutom med hotfullt och obehagligt uppträdande.” 
 
Utvecklingsenheten har även meddelat att Rambo avser att göra en utfyllnad av marken väster 
om bostadsmodulernas placering, med syfte att i framtiden kunna utvidga sitt 
verksamhetsområde. Denna utvidgning skulle kunna komma i strid med ett eventuellt 
bostadsändamål i området, och bygglov för utvidgning av avfallsanläggning skulle därmed 
kunna ligga i farozonen. Vid ett framtida bygglov för utvidgning skulle detta kunna bli upphävt 
vid en eventuell överklagan, om bostäder finns i närheten. 
 
Fastighetsenheten har underrättats om att det krävs politiskt grundade beslut i frågan om 
avvägning mellan olika intressen i området. Om det på minst kommunstyrelsenivå föreligger 
ett beslut att driva bostadsmodulärendet vidare, kommer bygglovärendet att föras till 
byggnadsnämnden utan tjänstemannaförslag till beslut. 
 
 
Fortsättning 
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Individ- och myndighetsnämnden har den 19 november 2013 § 335 beslutat att ”till 
samhällsbyggnadsnämnden och till kommunstyrelsen betona vikten av att 
bostadsmodulerna i Sivik behålls över 2014, eftersom det är kommunens yttersta ansvar att 
kommuninvånarna har tak över huvudet. 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda frågan om utvecklandet av modulboendet.” 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott har den 11 december 2013 beslutat att man ”uppdrar åt 
fastighetsenheten att ansöka om permanent bygglov för modulerna vid Sivik. I ansökan ska 
det även framgå att ett staket ska uppföras runt tre sidor av modulerna, mot vägen.” 
 
Staket är i de flesta fall inte bygglovpliktiga, om inte de är så täta att de kan anses motsvara 
sikthinder liknande ett plank. Bygglovärendet har därför inte ansetts behöva invänta besked 
om hur och var staket avses bli uppfört. Om bullerplank blir aktuellt kan detta handläggas som 
ett separat ärende. 
 
Bedömning 
Bygglovenheten kan konstatera att det föreligger motstående intressen i området, såväl 
allmänna som privata. Även Rambo:s nuvarande verksamhet, liksom deras behov av att 
utvidga sitt verksamhetsområde, är eller kan komma i konflikt med det nu aktuella 
bostadsändamålet. 
 
Det kan ifrågasättas om alla krav gällande lämplighet vid lokalisering av bebyggelse, vilka 
finns i 2 kap. plan- och bygglagen, är uppfyllda i det aktuella ärendet. 
Det bör dock även noteras att varken fastighetsenheten, utvecklingsenheten eller social-
förvaltningen hittills kunnat anvisa någon alternativ plats för boendet. 
 
Bygglovenheten hänvisar vad gäller förutsättningarna till beredningstexten i ärendet, men 
anser att frågan helt och hållet är en avvägning av politisk natur, och avstår därför från att 
lämna förslag till beslut. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bygglovenheten avstår från att lämna förslag till beslut i ärendet. 
________ 
 
Yrkanden 
Yngve Larsson (FP) yrkar att nämnden ska bevilja permanent bygglov. 
 
Anneli Strand (S), Olle Fjordgren (M) och Inge Löfgren (MP) anser med hänvisning till 
miljöenhetens remissyttrande att platsen är olämplig för permanent boende, med dess närhet 
till sopstation, vindkraftverk och skjutbana. De yrkar att nämnden avslår ansökan med 
hänvisning till lämplighetskraven i 2 kap. plan- och bygglagen, och förelägger fastighetsägaren 
att senast den 31 december 2014 ha bortforslar barackerna från platsen. 
 
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för remiss till 
kommunstyrelsen och individ- & myndighetsnämnden, för utredningar gällande alternativa 
platser för lokalisering av de aktuella byggnaderna. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 11 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. 
Han finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Proposition på Larssons yrkande mot Strand m.fl. yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Larssons yrkande att bevilja bygglov. 
 
Omröstning begärs.  
Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Larssons yrkande om bygglov. 
Nej-röst för bifall till Strand m.fl. yrkande om avslag. 
 

Ledamöter/tjg 
ersättare Parti Ja Nej 

Bo Göthesson (S) x  

Yngve Larsson (FP) x  

Lars-Åke Olsson (FP)  x 

Åsa Björneld (FP)  x 

Hans Nordlund (M)  x 

Olle Fjordgren (M)  x 

Christer Hammarqvist (C)  x 

Anneli Strand (S)  x 

Jerry Jacobsson (S)  x 

Leif Ahl (K)  x 

Inge Löfgren (MP)  x 

Summa   2 9 
 
Omröstningsresultat 
Med 2 ja-röster för Larssons yrkande mot 9 nej-röster för  Strand m.fl. yrkande beslutar 
byggnadsnämnden i enlighet med Strand m.fl. yrkande. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Med stöd av 2 kap. plan- och bygglagen avslår nämnden ansökan om permanent 

bygglov. 
Beslutet motiveras med att placeringen av bostadsenheter är olämplig med hänsyn till 
kraven på god livsmiljö samt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

 
2 Nämnden förelägger fastighetsägaren Lysekils kommun att senast den 31 december 

2014 ha bortforslat barackerna från platsen och återställt marken. 
 
3 Föreläggandet antecknas i fastighetsboken vid Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla. 
________ 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 11 
 
 
Beslutet delges 
Sökanden, Överklagningshänvisning, Delgivningskvitto 
Rambo AB 
NN 
LEVA i Lysekil 
 
Beslutet underrättas: 
Sivik X:X 
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 12 
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED –  
FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN KLÄTTENE X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0349 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Klättene X:X. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför samman-
hållen bebyggelse. 
Fastigheten är inte belägen inom riksintresseområden enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, och är 
belägen utanför strandskyddat område. 
 
Fastigheten Klättene X:X är på 15 ha, och används tillsammans med annan mark för 
jordbruksändamål. 
 
Fastigheten Klättene X:X ligger i sin helhet innanför den skyddszon för tung industri som är 
angiven i kommunens översiktsplan ÖP 06. 
Inom skyddszonen gäller områdeskoden med beteckningen R9: 
”Skyddszon för Brofjordens industriområde. 
Område runt Brofjordens industriområde där det föreligger risk för störningar från 
befintliga och framtida anläggningar. Pågående markanvändning kan tillsvidare fortsätta. 
Ingen ny bostadsbebyggelse eller andra anläggningar som förhindrar industrins lämpliga 
utveckling medges.” 
 
Den föreslagna bostadsbyggnaden ska utgöra ersättningsbyggnad för en befintlig 
bostadsbyggnad som är angripen av svartmögel. Den ska användas av verksamhetshavaren på 
fastigheten, och utgör därmed ingen förändrad markanvändning. Då hela fastigheten ligger 
inom skyddszonen finns inga alternativa placeringar för byggnaden. 
Ingen fastighetsbildningsåtgärd är planerad i samband med byggnationen. 
 
Inga nya utfarter till allmänna vägar krävs. 
 
Bebyggelsen på fastigheten Klättene X:X, och även den föreslagna platsen för ersättnings-
byggnaden, är belägen strax utanför översiktsplanen begränsning för kulturmiljöområde 
benämnt ”Trakten kring Lyse kyrka”. 
Samma förhållande gäller till kapitlet ”Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Lysekils kommun” 
i Lysekils kommuns kulturmiljöprogram. 
Bohusläns museum har, i sitt yttrande beskrivet nedan, dock antagit att platsen är belägen 
innanför dessa gränser. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 12 
 
Bohusläns museum har, med anledning av byggnadsplaceringens närhet till fornlämningar, 
yttrat sig i ärendet. I sammanfattning innehåller detta följande: 
Museet konstarerar att både de cirka 50 m åt sydväst belägna skålgropar, och de cirka 50 m åt 
sydost belägna kvarn- och ristningslämningarna från mer närliggande tid, är på 
tillfredsställande avstånd från den föreslagna byggnationen. Länsstyrelsen ska dock kontaktas 
av den sökande för att få fornlämningarnas skyddsområde bestämt. 
Man påpekar även att anläggande av vatten- och avloppsanläggningar inte får skada 
fornlämningarna. 
Det framförs också synpunkten att byggnaden i sin helhet bör placeras på impedimentmark, 
samt att byggnaden ska anpassas till landskapet och bohuslänsk byggnadstradition. 
Museet har i övrigt inget att erinra mot ansökan. 
 
Miljönämnden har i yttrande konstaterat att: 
”Det finns förutsättningar för att lösa avloppsfrågan i anslutning till planerat bostadshus. 
För en avloppsanläggning med utsläpp till ytvatten måste det finnas möjlighet att avleda 
renat avloppsvatten till lämpligt dike eller motsvarande (eventuellt över annans fastighet). 
Hänsyn måste tas till befintliga och planerade dricksvattenbrunnar i närområdet. För WC 
med annan lösning än sluten tank får sökanden i samråd med miljöenheten utreda vilka 
möjligheter som finns. En ny avloppsanläggning ska generellt klara kravet på hög 
skyddsnivå för miljöskydd (bl.a. krav vad gäller reduktion av kväve och fosfor) enligt Havs- 
och vattenmyndighetens Allmänna råd om små avlopp. 
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljönämnden innan 
bygglovsansökan prövas.” 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens s.k. ”Planverkstad” har diskuterat ärendet och har kommit 
fram till att byggnaden inte skulle innebära någon förändrad markanvändning eller påtaglig 
påverkan på omgivningen. Planverkstaden förordade att ärendet bereds för ett beslut i 
byggnadsnämnden. 
 
Berörda grannar Djupedal X:X, Lyse X:X, Skal X:X samt NN har getts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
Medgivande till åtgärden har inkommit från Lyse X:X. 
NN har inkommit med ett yttrande där man understryker vikten av att översikts-planens 
skyddszon upprätthålls, men att man i det specifika ärendet inte ser någon nämnvärt ändrad 
markanvändning, varför man kan tillstyrka positivt förhandsbesked. 
Sökanden har underrättats om yttrandena. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att ingen förändrad markanvändning uppstår, 
och att byggnationen därmed inte står i strid med översiktsplanens intentioner. Därmed 
skiljer sig ärendet från sådana som innebär avstyckning av tomter för försäljning och 
nyetablering av bostadsenheter. 
 
Ett eventuellt positivt beslut i frågan om förhandsbesked för bygglov bör också innehålla 
villkor om utformning som innebär en rimlig nivå på anpassning till regional byggnads-
tradition. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 12  
 
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 placering av ett bostadshus, att 
markanvändningen eller antalet bostadsenheter på fastigheten inte förändras, samt att 
omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintressena. 
 
att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader i rimlig omfattning ska 
utföras i skala, proportioner, material och kulörer anpassade till omgivande kulturmiljö. 
 
att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 
avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
________ 
 
Yrkande 
Inge Löfgren (MP), Olle Fjordgren (M) och Anneli Strand (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Nämnden beslutar 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 motiveras med att platsen lämpar sig för placering av ett bostadshus, att 
markanvändningen eller antalet bostadsenheter på fastigheten inte förändras, samt att 
omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintressena. 

 
2 Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader i rimlig omfattning ska 

utföras i skala, proportioner, material och kulörer anpassade till omgivande 
kulturmiljö. 

 
3 Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 

avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
 
4 Förhandsbeskedet gäller för en tid av två år räknat från dagen för detta beslut. 
 
5 Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats. 
________ 
 
Beslutet delges 
Sökanden 
 
Beslutet underrättas: 
Djupedal X:X, Lyse X:X, Skal X:X samt NN 
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 13 
 
ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED –  
FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ ENBOSTADSHUS PÅ, SAMT AVSTYCKNING AV 
TOMTER FRÅN, FASTIGHETEN SKAFTÖ-BERG X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0222 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomter från, fastigheten Skaftö-Berg X:X. 
Fastigheten är inte belägen inom detaljplanelagt område, men räknas som placerad inom 
sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten är inte belägen inom riksintresseområde enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 
Fastigheten är inte belägen inom strandskyddat område, och berörs inte av förslaget till utökat 
strandskydd. 
 
Befintlig fastighet är på 7 500 m2. Den mindre av de två föreslagna avstyckningarna är på cirka 
2 900 m2. 
Ansökan gällde från början att skapa fyra nya fastigheter, men efter synpunkter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen har detta ändrats till att gälla två. 
 
Befintlig utfart till väg 796 ska användas, varför tillstånd från Trafikverket inte krävs. 
 
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 
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.” 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens s.k. ”Planverkstad” har diskuterat ansökan. Gruppen hade då 
åsikten att de lägre liggande delarna av fastigheten, närmast diket vid Stockeviksvägen, var 
olämpliga att bebygga. Den allmänna meningen var dock att två nya fastigheter kunde prövas 
genom förhandsbeskedförfarande, snarare än genom detaljplaneläggning. 
Dagvattenhanteringen bör också få särskild uppmärksamhet i handläggning och beslut. 
 
Remiss har skickats till LEVA i Lysekil AB. Yttrande som inkommit innehåller uppgifter om 
ledningsrätter över den aktuella fastigheten, upplysningar gällande förbindelsepunkter för 
vatten, spillvatten och dagvatten, samt åsikten att dagvattnet i första hand ska tas omhand 
lokalt på fastigheterna, och i andra hand gå via fördröjningsmagasin till förbindelsepunkt för 
dagvatten, enligt ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils kommun”. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 13 
 
Remiss har skickats till Rambo AB. Yttrande som inkommit innehåller rekommendationen att 
exploatören iordningställer en gemensam uppsamlingsplats för både de nya och de två 
befintliga fastigheterna längs lokalvägen på en plats där vändmöjlighet kan ordnas. 
 
Berörda grannar Skaftö-Berg X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, X:X, samt ägaren till fastigheten 
Skaftö-Berg X:X har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Yttrande har inkommit från Skaftö-Berg X:X med innehållet att man inte har något 
principiellt att erinra, men att man har för avsikt att bebygga den egna fastigheten, och 
därmed inte vill ge sådana medgivanden som kan hindra eller störa de egna planerna. 
Yttrande har inkommit från Skaftö-Berg X:X med synpunkter på att dagvattensituationen i 
området är besvärlig, att kommunen bör titta på alternativa lösningar för detta, samt att man 
avstyrker ansökan i avvaktan på att dagvattensituationen lösts. 
Yttrande har inkommit från Skaftö-Berg X:X med åsikten gällande tillfartsvägen vilken man 
anser ska uppgraderas enbart på de nya fastigheternas bekostnad. 
Yttrande har inkommit från Skaftö-Berg X:X med synpunkter på de ursprungliga förslaget 
med fyra nya fastigheter, vilket man anser bör bantas till två. Man menar även att 
dagvattenproblemet gör att man enbart bör bygga på redan hårda ytor, samt att befintlig 
vegetation ska sparas så långt möjligt. 
 
En insändare från en privatperson i Stockevik i Lysekilsposten den 31 juli 2013 (när ansökan 
innehöll fyra nya fastigheter) framför bl.a. synpunkter avseende byggande på sank och 
översvämningsbenägen mark, samt menar att området bättre skulle lämpa sig för 
parkeringsplatser för Gåsöborna. 
 
Sökanden har underrättas om yttrandena, och har ändrat ansökan till att avse två nya 
fastigheter, i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter. 
Sökanden har därefter begärt beslut på de nya handlingarna. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att översiktsplanen anger att all förändrad 
markanvändning kräver detaljplaneläggning. Att göra en detaljplan för bara två nya 
fastigheter, när de kan bedömas att inte negativt påverka framtida planläggning av ett större 
område, är dock ett slöseri med resurser. Den högre belägna marken på fastigheten kan 
utifrån sina förutsättningar sannolikt inte användas bättre än i denna ansökan. 
 
Dagvattenfrågan i området är problematisk, men den bör med rätt åtgärder under 
projektering och byggande inte förvärras av den föreslagna exploateringen. 
 
Ett eventuellt positivt beslut i frågan om förhandsbesked för bygglov bör innehålla villkor om 
att dagvattnet i första hand ska tas omhand lokalt på fastigheterna, och i andra hand gå via 
fördröjningsmagasin till förbindelsepunkt för dagvatten, enligt ”Riktlinjer för dagvatten-
hantering i Lysekils kommun”. 
 
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, att 
byggnationen kan ske utan att störa framtida planläggning och exploatering av området enligt 
översiktsplanen, samt att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig. 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 13 
 
att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att bygglovsansökan ska visa att 
dagvattnet i första hand tas omhand lokalt på fastigheterna, alternativt i andra hand går via 
fördröjningsmagasin till förbindelsepunkt för dagvatten, enligt ”Riktlinjer för 
dagvattenhantering i Lysekils kommun”. 
________ 
 
Yrkande 
Olle Fjordgren (M), Inge Löfgren (MP) och Christer Hammarqvist (C) 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 Nämnden beslutar 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 motiveras med att platsen lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, att 
byggnationen kan ske utan att störa framtida planläggning och exploatering av 
området enligt översiktsplanen, samt att omgivningspåverkan inte kan anses bli 
påtaglig. 

 
2 Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att bygglovsansökan ska visa att dagvattnet i 

första hand tas omhand lokalt på fastigheterna, alternativt i andra hand går via 
fördröjningsmagasin till förbindelsepunkt för dagvatten, enligt ”Riktlinjer för 
dagvattenhantering i Lysekils kommun”. 

 
3 Förhandsbeskedet gäller för en tid av två år räknat från dagen för detta beslut. 
 
4 Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats. 
________ 
 
 
 
 
Beslutet delges 
Sökanden 
Skaftö-Berg X:X, X:X, X:X, X:X 
 
Beslutet underrättas: 
Skaftö-Berg X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs: 
Post- och Inrikes Tidningar 
 


