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Postadress: 
462 82 VÄNERSBORG 

Besöksadress: 
Drottninggatan 2 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (växel) 
010-224 50 28 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Samhällsbyggnadsenheten 

Matilda Wirebro  

Planarkitekt  

010-224 54 96 

matilda.wirebro@lansstyrelsen.se 

 Anmälare  

Örnulf Asker  

ornulfasker@gmail.com 

 

 

 
  Kopia till (inklusive skrivelse): 

Byggnadsnämnden i Lysekils kommun  

registrator@lysekil.se  

 

 

Anmälan om sprängningsarbeten på fastigheten Evensås 1:4 i Lysekils 
kommun  
 

Ni har skrivit till Länsstyrelsen och framfört att omfattande sprängningsarbeten på fas-

tigheten Evensås 1:4 har fått fortgå under en lång tid. Med anledning av detta har Ni 

begärt att en tillsynsutredning på fastigheten Evensås 1:4 ska utföras av Lysekils kom-

mun.   

 

Ert aktuella ärende 

Det är kommunen som ska bedriva tillsyn över byggverksamheten. Länsstyrelsen har 

tillsammans med Boverket en vägledande roll gentemot kommunerna. 

 

Om Länsstyrelsen får kännedom om omständigheter som kan komma att leda till insat-

ser med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och tillhörande föreskrifter ska till-

synsmyndigheten, i detta fall byggnadsnämnden, informeras. Länsstyrelsen kan också 

komma att använda er anmälan som grund för vägledning i kommunens tillsynsarbete.  

 

Länsstyrelsen underrättar med detta brev byggnadsnämnden i Lysekils kommun om det 

ni påtalat för att den ska besluta om åtgärder. Tillsynsmyndigheten ska pröva förutsätt-

ningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anled-

ning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL. Även om nämnden vid ut-

redning finner att det inte finns skäl att ingripa så måste detta ställningstagande tillkän-

nages genom ett beslut och inte bara meddelas muntligen. Om ni inte är nöjd med beslu-

tet kan ni överklaga det till Länsstyrelsen.  

 

Om ni inte är nöjd med kommunens handläggning, exempelvis om de inte svarar på 

förfrågningar eller tar orimligt lång tid på sig, finns möjlighet att anmäla kommunen till 

Justitieombudsmannen (JO).  

 

 

Matilda Wirebro 
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UPPLYSNINGAR 

 

Länsstyrelsens tillsyn inom plan- och bygglagens område i allmänhet 

Länsstyrelsens har en tillsyns- och en vägledningsroll enligt plan- och bygglagen  

(2010:900). Länsstyrelsen utövar tillsyn över de detaljplaner som antas och har en väg-

ledande roll när det gäller kommunernas tillsyn över byggverksamheten.  

 

Vid planläggning ska Länsstyrelsen bevaka att riksintressen tillgodoses, att gällande 

miljökvalitetsnormer följs, att föreslagen mark- och vattenanvändning är lämplig med 

hänsyn till hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning och erosion att mel-

lankommunala frågor samordnats och att bestämmelser om strandskydd följs. Om Läns-

styrelsen bedömer att en plan inte uppfyller kraven i just dessa avseenden kan Länssty-

relsen upphäva kommunens antagandebeslut. Länsstyrelsen skall också ge råd om de 

allmänna intressen som finns uppräknade i PBL, men det ligger i första hand inom 

kommunens planmonopol att göra avvägningarna mellan allmänna och enskilda intres-

sen. De berörda kan överklaga kommunens beslut om detaljplan. 

 

Länsstyrelsens vägledning är av en allmän karaktär och sker normalt genom rådgivning.  

Målet är att främja en korrekt och rättssäker tillämpning av PBL och tillhörande förord-

ning och föreskrifter. Om Länsstyrelsen uppmärksammar en omständighet som kan för-

anleda tillsynsåtgärder med stöd av plan- och bygglagen och anslutande föreskrifter 

men som omfattas av en annan myndighets ansvarsområde, ska Länsstyrelsen anmäla 

denna omständighet till den ansvariga myndigheten enligt 8 kap plan- och byggförord-

ningen. 

 

Överklagande av beslut 

En sakägare kan föra talan och få ett beslut om bygglov överprövat enligt de regler som 

gäller i PBL. Exempelvis kan sökanden överklaga ett avslag. Ett annat exempel är att 

ägarna till en berörd grannfastighet kan överklaga ett bygglov eller ett beslut om att inte 

ingripa. Länsstyrelsen kan (utom i några mycket speciella fall) inte upphäva byggnads-

nämndsbeslut på eget initiativ. För att Länsstyrelsen ska kunna upphäva ett beslut i ett 

bygglovärende krävs i stället att berörd sakägare klagar inom föreskriven besvärstid och 

att Länsstyrelsen bedömer att det finns tillräckliga skäl att upphäva byggnadsnämndens 

beslut.  

 

Justitieombudsmannen kan granska kommunernas handläggning 

Man kan klaga hos JO om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt 

behandlad av en myndighet och/eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende. JO:s 

tillsyn tar främst sikte på förfarandet hos domstolar och myndigheter. JO:s uppgift är att 

övervaka att myndigheter, tjänstemän och andra som är anförtrodda myndighetsutöv-

ning rättar sig efter lagar och förordningar och att de fullgör sina skyldigheter i övrigt. 

 


