
Tid och plats: torsdagen den 25 augusti 2022 kl 09.00 i 
Kommunfullmäktigesalen 

Ordförande: Lars Björneld 

Sekreterare Annika Tischka 

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med 
”sluten del” eller där ordföranden så beslutar. 

Ärende 

- Upprop och val av justerare

1. Fastställande av dagordning
Dnr 2021-000845

2. Information räddningstjänsten
Dnr 6334

3. Workshop i värdskap
Dnr 2022-000577

4. Information från förvaltningschef och ordförande
Dnr 2021-000846

5. Remiss på motion från Yngve Berling (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) -
Skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på
Slättevallen
Dnr 2022-000309

6. Information från tekniska avdelningen
Dnr 6296

7. Målbild Fjällaområdet och Gullmarsskogen - Föredragning
Dnr 2022-000560

8. Information från plan- och byggavdelningen
Dnr 6297

9. Information om detaljplanering för augusti 2022
Dnr 2022-000039

10. Nytecknande av 10-årigt arrende på del av Vägeröd 1:70
Dnr 2022-000496

11. Inriktningsbeslut för exploateringsprojekt i Norra Valbodalen, Del av Slätten
1:339 m.fl. - Föredragning
Dnr 2022-000499

12. Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus och stall
Knarrevik 1:4 - Föredragning
Dnr 2022-000408

KALLELSE 
Föredragningslista  

Samhällsbyggnadsnämnden 



13.  Ansökan om förhandsbesked för två fritidshus på tilltänkta avstyckningar 
Ingeröd 1:31 
Dnr 2022-000500  

 

14.  Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av två enbostadshus på 
tilltänkta avstyckningar Immestad 3:7 
Dnr 2022-000549  

 

15.  Ansökan om nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod Slätten 1:339 
Dnr 2022-000558  

 

16.  Tillsyn gällande olovlig byggnation Skaftö-Fiskebäck 6:5 
Dnr 2022-000501  

 

17.  Tillsynsärende avseende gällande olovlig fasadändring på fastigheten 
Lönndal 1:293 - Föredragning  
Dnr 2022-000245  

 

18.  Anmälan om olovlig byggnation, husbåt Ed 1:16  
Dnr 2022-000505  

 

19.  Redovisning av delegationsbeslut 2022-08-25 
Dnr 2021-000853  

 

20.  Redovisning av anmälningsärenden 2022-08-25 
Dnr 2021-000864  
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Datum 

2022-08-11 

Dnr 

SBN 2022-000309 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, verksamhetsutvecklare 
linda.wising@lysekil.se 
 
 

Remissvar gällande att skapa en generationsblandad 
motion- och spontanidrottsplats på Slättevallen 

 

Sammanfattning 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motions- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen.  

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag. 
Förvaltningen anser att motions- och spontanidrottsplatser är en viktig del för att 
attrahera och stimulera till rörelse. Slättevallens område skulle kunna bli en ny 
samlingsplats där flera generationer kan vistas samtidigt. För att möta olika behov 
föreslår förvaltningen att planeringen även ska innehålla sociala 
integrationsmöjligheter som exempelvis möjligheter till odling inom området. 

För att pröva förslaget i motionen föreslås kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en förstudie utreda möjligheterna till en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration på 
Slättevallen tillsammans med utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen. Förslag ska omfatta möjliga åtgärder både på kort 
och lång sikt, ansvar och tidplan för genomförande samt ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med representanter från 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen genomföra en förstudie 
för en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration 
på Slättevallen.  

Ärendet 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen.  

Förvaltningens synpunkter  

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag. 
Förvaltningen anser att motions - och spontanidrottsplatser är en viktig del för att 
attrahera och stimulera till rörelse. Slättevallens område skulle kunna bli en ny 
samlingsplats där flera generationer kan vistas samtidigt. Befintlig detaljplan 
tillåter allmänt ändamål, där en idrottsplats passar in i konceptet. För att möta 
olika behov föreslår förvaltningen att även möjlighet till sociala 
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integrationsmöjligheter, som exempelvis möjligheter till odling inom området, bör 
undersökas. Förvaltningen tycker det är ett bra förslag att nuvarande boulebana vid 
”revolvern” kan flyttas till denna plats så att den knyts samman med andra fysiska 
aktiviteter.  

För att pröva förslaget i motionen föreslås kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en förstudie utreda möjligheterna till en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration på 
Slättevallen tillsammans med utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget ska omfatta möjliga åtgärder både på kort 
och lång sikt, ansvar och tidplan för genomförande samt ekonomiska konsekvenser. 

I april 2015 bjöds de boende kring Slättevallen in på workshop av tjänstemän så de 
kunde tycka till om den fd. fotbollsplanen och det hölls även en workshop för barn 
på Mariedalsskolan. Mötet var välbesökt som mynnade ut i massor av bra förslag 
som förvaltningen tänker sig kunna ha som ett bra underlag i den fortsatta 
planeringen.  

 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Wising 
Verksamhetsutvecklare 

 

Bilagor 

Sammanfattning av workshop Slättevallen och Mariedalsskolan 
 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Datum 

2022-08-16 

Dnr 

SBN 2022-000560 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Christian Wrangmo 
christian.wrangmo@lysekil.se 
 
 

Målbild Fjällaområdet och Gullmarsskogen 

Sammanfattning 

Under 2021/2022 har det på uppdrag av kommunstyrelsen genomförts en 
förvaltningsövergripande utredning av Fjällaområdet och Gullmarsskogen. Syftet 
har varit att ta fram en målbild över området. Målbild med tillhörande rapport och 
handlingsplan kommer att beslutas av kommunstyrelsen i augusti 2022.  

Målbilden lyder: ”Lysekils kommun vinner priset som Sveriges friluftskommun år 
2030. Motiveringen till priset är att föreningslivet, det lokala näringslivet och 
kommunen gemensamt har jobbat för att tillgängliggöra och utveckla kommunens 
naturområden. Fjällaområdet har utvecklats till att bli ett hållbart nav för 
kommunens friluftsliv och en spårcentral både i den fysiska miljön och virtuellt. 
Området upplevs aktuellt, omhändertaget och präglas av aktivitet och inkludering 
hela året.” 

En förutsättning för att nå målbilden är att kommunen arbetar efter beslutad 
handlingsplan, att samhällsbyggnadsförvaltningen blir ansvarig huvudman och 
utförare samt att det tillförs ekonomiska medel för drift och investeringar. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 att ge kommundirektören i uppdrag att 
initiera en förvaltningsövergripande utredning av en framtida målbild för 
Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden.  

En arbetsgrupp har arbetat med uppdraget under 2021–2022 och målbilden 
presenterades för kommunstyrelsen 2022-06-08. Planen är att målbilden tas upp 
för beslut i kommunstyrelsen 2022-08-31. 

Arbetet har resulterat i ett förslag till en målbild som lyder: ”Lysekils kommun 
vinner priset som Sveriges friluftskommun år 2030. Motiveringen till priset är att 
föreningslivet, det lokala näringslivet och kommunen gemensamt har jobbat för att 
tillgängliggöra och utveckla kommunens naturområden. Fjällaområdet har 
utvecklats till att bli ett hållbart nav för kommunens friluftsliv och en spårcentral 
både i den fysiska miljön och virtuellt. Området upplevs aktuellt, omhändertaget 
och präglas av aktivitet och inkludering hela året.”  

Till målbilden finns också en handlingsplan med preliminär kostnadsbild. Där är 
det beräknat att årliga driftkostnader uppgår till 233 tkr och att de kommer att 
krävas investeringsmedel på ca 2 mnkr fram till 2030. 
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Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen har haft en aktiv roll i utredningen och representeras i 
arbetsgruppen av teknisk chef och kommunekolog. Utbildningsförvaltningens 
föreningssamordnare och kommunstyrelseförvaltningens destinationsstrateg har 
också ingått i arbetsgruppen. 

Två föreningsdialoger har under arbetets gång genomförts och därutöver har 
samtal förts med Länsstyrelsen om förutsättningar för områdets utveckling. Målet 
med dialogerna och samtalen är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med 
Fjällaområdet och Gullmarsskogen bör genomföras för att upprätthålla och 
utveckla den resurs för friluftsliv, rekreation och kulturmiljöupplevelser som 
området erbjuder.  

Efter kommunstyrelsens möte 2022-06-08 så fick arbetsgruppen i uppdrag att göra 
vissa revideringar i målbilds-dokumentet och nu är planen att målbilden skall tas 
upp för beslut i kommunstyrelsen 2022-08-31. Förslag till beslut i 
kommunstyrelsen är: 

• Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till 
målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 
friluftsområden. 

• Kommunstyrelsen beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig 
huvudman och utförare.  

• Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att arbeta i enlighet med 
de i rapport ”Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden” angivna utvecklingsområdena. 

• Kommunstyrelsen beslutar att utgå från förvaltningens förslag till 
handlingsplan för att nå målbilden i kommande budgetdialoger. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser stora fördelar i att utse 
samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarig huvudman och utveckla området 
med stöd av utbildningsförvaltningen och avdelningen för hållbar utveckling. Idag 
delas verksamhetsansvar och ekonomiskt ansvar för området på Gata & Park-
enheten och fritidsenheten. Detta skapar osäkerhet hos tjänstepersoner och 
politiker vem som ska ta kommandot över drift, förvaltning och utveckling av 
området.  
 
Förvaltningen vill dock poängtera att det kommer att krävas tillskott av ekonomiska 
medel om målbilden ska nås. Gata & Park och fritidsenhetens nuvarande budget för 
området räcker inte om kommunen vill åstadkomma en förändring i 
Gullmarsskogen. 
 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Christian Wrangmo 
Avdelningschef tekniska avdelningen 
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Bilagor 

Rapport målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen 
Förslag på handlingsplan målbild Fjällaområdet och Gullmarsskogen 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum 

2022-06-23 

Dnr 

SBN 2022-000496 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Jeanette Norgren, konsult 
jeanette.norgran@lysekil.se 
 
 

Nytecknande av 10-åringt arrende på del av Vägeröd 1:70. 

Sammanfattning 

Garageföreningen 12:an har varit aktiva i det föregående planarbetet och 
upprättande av ett 10-åringt arrende får ses som ett steg i att genomföra en del av 
detaljplan 1484-P2020/3.  

En värdering togs fram 2021-04-09 och ligger till grund för ny arrendeavgift. 
Arrendeavgiften är uppräknad till 11 760 kr/år. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till arrende-
avtal mellan Lysekils kommun och Garageföreningen 12:an avseende del av 
Vägeröd 1:70. 

Ärendet 

I november 2020 ansökte Garageföreningen 12:an om att teckna ett arrendeavtal 
angående markupplåtelse för parkeringsgarage på kommunens fastighet Vägeröd 
1:70.   

Garageföreningen har ansökt om bygglov för garage och fått det beviljat på det 
aktuella arrendestället (B 2020-831).  

En detaljplan har tagits fram över området vars syfte är att tillskapa mer yta för 
parkering. Detaljplanen Del av Vägeröd 1:70 m.fl. akt 1484-P2020/3, vann laga 
kraft i maj 2020 och befinner sig nu i ett genomförande. 

Kommunen har kommit överens med Garageföreningen 12:an om ett 10-årigt 
arrende som kan förlängas med 3 år i taget. Arrendeavgiften är uppräknad till 
11 760 kr/år. 

Förvaltningens utredning 

En värdering togs fram 2021-04-09 och ligger till grund för ny arrendeavgift. 
Arrendeavtalet är avstämt med plan och gata på Lysekils kommun. 
Förvaltningen bedömer att upprättande av det nya arrendeavtalet är en del i att 
genomföra detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl. akt 1484-P2020/3. 

 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Jeanette Norgren 
Mark- och exploateringsingenjör, konsult 
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Bilagor 

Arrendeavtal Lägenhetsarrende 
Kartbilaga 
Värdeutlåtande 
Detaljplan 

Beslutet skickas till 

Benny Ernstson, 
Mark och exploatering 

http://www.lysekil.se/
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Överstruket
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Datum 

2022-08-08 

Dnr 

SBN 2022-000499 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stina Norén 
stina.noren@lysekil.se 

Inriktningsbeslut för exploateringsprojekt i Norra 
Valbodalen, del av Slätten 1:339 m.fl., Lysekils kommun 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp, med deltagare från samhällsbyggnadsförvaltningen, 
ekonomiavdelningen och avdelningen för hållbar utveckling, har tagit fram ett 
förslag till inriktning för exploatering i Valbodalen med beskrivning av omfattning 
och utgångspunkter för detaljplan för Norra Valbodalen, del av Slätten 1:339 m.fl. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreslagen inriktning för 
exploateringsprojektet i Norra Valbodalen i enlighet med underlag för 
inriktningsbeslut (bilaga 2).  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att arbetet med att ta fram samrådshandlingar 
för detaljplanen för Norra Valbodalen, del av Slätten 1:339 m.fl., startar upp.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beviljade 2015-10-07 § 138 planbesked för Norra Valbodalen, 
Slätten 1:339 m.fl. Lysekils kommun. 

Planarbetets syfte är att möjliggöra en utökning av verksamhetsmark med maritim 
anknytning i området. Det vill säga mark för verksamheter med en tydlig marin 
inriktning och ett fysiskt behov av närhet till havet. Befintlig maritim verksamhet i 
området, som främst utgörs av hamn, service och underhåll av fritidsbåtar samt 
servicetjänster, så som båtförvaring och försäljning, har behov av större ytor.  

Förvaltningens synpunkter 

Under en förstudiefas har en arbetsgrupp, med deltagare från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, ekonomiavdelningen och avdelningen för hållbar 
utveckling, tagit fram ett förslag till inriktning för exploatering i Valbodalen med 
beskrivning av omfattning och utgångspunkter för framtagande av detaljplan. 
Underlag för inriktningsbeslut (bilaga 2.) innehåller även en redogörelse av troliga 
utredningar samt grovt uppskattade projektkostnader och tidplan.  

Den föreslagna inriktningen för projektet innebär följande: 

1. Verksamheter

Detaljplanen ska pröva markens lämplighet för etablering/utveckling av
verksamheter med en tydlig marin inriktning och ett fysiskt behov av närhet
till havet. Föreslagen indelningen av verksamhet inom planområdet innebär
huvudsakligen att hamnverksamhet läggs närmast vattnet och verksamhet
av mer industriell art läggs i den östra delen av planområdet.
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2. Geografisk avgränsning

Utöver befintlig verksamhetsmark kommer planområdet att innefatta (se
bild nedan):

o vattenområde som efter utfyllnad kan användas för exempelvis
uppställning av fritidsbåtar/husbilar (gul markering)

o mark, som efter brytning av sten, kan användas för exploatering av
verksamheter (röd markering)

o mark för utveckling av verksamhetsområde utan störande
omgivningspåverkan (blå markering)

Ljusröd markering visar ungefärlig planavgränsning 

3. Infrastruktur

Valbogatan kommer även fortsättningsvis att vara tillfartsväg till området.
Sammanhängande partier/stråk med naturmark ska i största möjliga mån
sparas inom området.

Utifrån inriktningsbeslut med tillhörande underlag kan framtagande av 
samrådshandlingar påbörjas. Detaljplanen arbetas fram genom utökat förfarande 
enligt Plan- och bygglagen (PBL) PBL 5 kap 7 §. Det innebär att samrådshandlingar 
skickas ut på samråd efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden.  

Möjligheten för utökning av verksamhetsområdet är beroende av resultat från flera 
utredningar. I synnerhet är geoteknisk utredning, bergteknikutredning och 
naturvärdesinventering avgörande för projektets genomförbarhet samt tillstånd 
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från länsstyrelsen. Nämnda utredningar och inventering kommer att utföras initialt 
i planprocessen.  

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Stina Norén 
Planarkitekt 

Bilagor 

Kommunstyrelsens beslut om planbesked, 2015-10-07 § 138 
Underlag för inriktningsbeslut, exploateringsprojekt Norra Valbodalen, Slätten 
1:339 m.fl., Lysekil (2022-06-30) 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten 
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Datum 

2022-08-17 

Dnr 

SBN 2022-000408 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Ebba Holmström 
ebba.holmstrom@lysekil.se 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus och stall på Knarrevik 1:4 

Sammanfattning 

Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 148, för 
att begära grannhörande samt att nämnden gör platsbesök. 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus och häststall och 
anläggande av tillfartsväg. Byggnationen lokaliseras på brukningsvärd 
jordbruksmark. Sådan mark får endast bebyggas om det tillgodoser ett väsentligt 
samhällsintresse och om det utöver detta är klargjort att ingen annan mark kan tas i 
anspråk. Undantaget från bestämmelsen är ej tillämpbart i aktuellt ärende. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked med 
stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Ärendet 

Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 148, för 
att begära grannhörande samt att nämnden gör platsbesök. 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus för 
helårsändamål samt ett häststall. Byggnationen ansluts till enskilt VA och en ny 
tillfartsväg anläggs. Ingen avstyckning av fastigheten planeras. Jordbruksmarken i 
anslutning till byggnationen kommer att användas till hästhållning av mindre skala, 
för bete och foderskörd. Sökande lyfter att det finns framtida planer på att bedriva 
ekonomisk verksamhet kopplad till gården, i form av exempelvis kursverksamhet 
eller uppfödning av hästar. 

Förvaltningens utredning 

Platsen ligger inom riksintresseområde för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
2 § miljöbalken, MB (1998:808) och 4 kap. 4 § MB som reglerar att 
fritidshusbebyggelse enbart får tillkomma som komplement till befintlig 
bebyggelse. I den kommunala översiktsplanen ÖP06 ingår platsen i 
rekommendationsområde R19. Detta område är ett glesbygdsområde med spridd 
bebyggelse, jordbruk, skogsbruk och hällmarker. Ny enstaka och mindre grupper av 
bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning. 

Förvaltningen har genomfört platsbesök den 2022-07-05. Platsen utgjordes av 
åkermark, dock något igenvuxen. Av Naturvårdsverkets karta framgår det att 
marken uppvisar en högre markfuktighet. Jordarten utgörs av lera/silt. Platsen 
ligger nära men inte inom aktsamhetsområde där förutsättning för skred finns. Av 
flygfoton framgår det att byggnationen lokaliseras i kanten på ett 
jordbruksmarksområde, söder om en bäck. Denna jordbruksmark är berättigad till 
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jordbruksstöd och ingår i ett större sammanhängande jordbruksområde som 
brukats både i närtid och i flera år tillbaka. Fastigheten är taxerad som 
lantbruksenhet. 

Grannyttranden 

Ingen erinran.  

Remissyttranden 

Se bifogade handlingar för fullständiga yttranden. Rambo och Räddningstjänsten 
har inget att erinra utöver att vägen behöver dimensioneras för tyngre fordon. 
Kommunekologen lyfter att det är positivt om byggnationen bidrar till att främja ett 
aktivt brukande av marken men ser helst att annan mark tas i anspråk för själva 
byggnationen. Sökande bör redogöra varför förutsättningarna att ta annan mark i 
anspråk inte är tillfredsställande. Miljöenheten bedömer att det bör gå att lösa 
avloppshanteringen på fastigheten. 

Sökandes svar på gransknings- och remissyttrandet 

Se bifogade handlingar för fullständigt bemötande. Sammanfattningsvis anför 
sökande att: 

- Aktuell byggnation säkrar markens brukande både på kort och lång sikt
vilket överensstämmer med syftet med 3 kap. 4 § MB. Lagstiftarens avsikt
kan inte ha varit att hindra sådan verksamhet som sökande avser att
bedriva.

- Att byggnationen uppfyller undantagskriterierna, då bostad och arbetsplats
och tillhörande tekniska försörjningssystem lokaliseras i nära anslutning till
varandra och då eventuell jordbruksproduktion som gås miste om endast
har ringa betydelse från jordbruks- eller regionalpolitisk synpunkt. De kan
kompensera för den jordbruksmarksareal som försvinner och ingreppet bör
därmed klassas som ringa eller försumbart.

Flygfoto från 2022 Flygfoto från 1960 
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- Att byggnationen uppfyller undantagen i tidigare proposition då det enligt
den ska vara möjligt att komplettera befintlig bebyggelse med någon
enstaka byggnad på brukningsvärd jordbruksmark.

- Alternativa placeringar är varken tekniskt, funktionellt eller ekonomiskt
lämpliga.

- Sökande ser inget hinder mot att uppfylla de krav Rambo och
Räddningstjänsten ställer på vägframkomligheten. Som svar på
kommunekologens yttrande informerar de om att de i en tidigare skrivelse
redovisat varför inga andra platser är lämpliga för bebyggelse. Sökande
avser att följa de föreskrifter som Miljöenheten informerar om.

Lagstöd 

Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen (2 kap. 1 § plan- och bygglagen [2010:900], PBL) 

Prövningen i ärenden om bygglov ska syfta till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 § miljöbalken ska tillämpas (2 
kap. 2 § plan- och bygglagen) 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken [1998:808], 
MB). 

Bedömning 
Med ”brukningsvärd jordbruksmark” avses mark som med hänsyn till läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar lämplig för jordbruksproduktion. 
Sammantaget bedöms marken i aktuellt ärende utgöra brukningsvärd 
jordbruksmark eftersom fastigheten är taxerad som lantbruksenhet, för att marken 
brukats i närtid och sedan lång tid tillbaka samt ingår i ett större sammanhängande 
jordbruksmarksområde. Utöver detta bedöms marken även rent visuellt vara 
brukningsvärd och sökande avser att använda marken för bete och foderodling. 

Exempel på väsentliga samhällsintressen som avses med bestämmelsen är 
bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder och 
arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 
försörjningssystem samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 
1985/86:3 sid 53). Ett bostadshus med tillhörande stall har i ett antal rättsfall inte 
bedöms utgöra ett sådant allmänt intresse, se till exempel MÖD mål nr P 2018- 
8646 och MÖD mål nr P 5889-21. 

Av bestämmelsen framgår det att det även ska vara klarlagt att bebyggelsen inte kan 
lokaliserar på en annan plats, förutsatt att ändamålet avser ett väsentligt 
samhällsintresse. Sökande har redovisad och motiverat varför andra platser inom 
fastigheten inte är aktuella för prövning där det främsta skälet är att andra platser 
inte möjliggör en direkt anslutning mellan betesmarken och gården. Djuren 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse Sid 4/5 

Dnr 

SBN 2022-000408 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

behöver regelbunden tillsyn samt tillgång till väder- och vindskydd under 
vintermånaderna. Sökande framhåller även att avsedd byggnation och tillhörande 
ändamål på denna plats torde säkra markens framtid som brukningsbar mark, då 
verksamheten skulle bidra till att hålla markerna öppna. Sökande lyfter att de vill 
placera byggnaderna så nära bäcken och den västra fastighetsgränsen som möjligt 
för att minimera anspråket på åkermark, samt utföra kompensationsåtgärder för 
den mark som avses att bebyggas.  

Bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB motsvarar 2 kap. 4 § i den nu upphävda 
naturresurslagen. I förarbetena till den lagen framgår det att det kan anses vara 
förenligt med bestämmelsen att komplettera befintlig bebyggelse med ytterligare 
någon enstaka byggnad (se prop. 1985/86:3 s. 158 f.) Vid bedömningen bör även 
beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 
trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen var att 
säkerställa en långsiktig hushållning (s.53).  

Bebyggelsen skulle inte innebära en komplettering av befintlig bebyggelse, utan 
snarare en nyetablering på en hittills obebyggd plats. Vägen och bebyggelsen kan i 
förlängningen bidra till att ytterligare exploatering på platsen godkänns. Då 
förhandsbeskedet inte avser en specifikt avstyckad eller avgränsat område finns 
även en påtaglig risk att desto mer jordbruksmark än vad som anvisats i 
förhandsbeskedet tas i anspråk, i samband med att tomtmark anläggs. Det framgår 
inte av vare sig undantagsbestämmelsen, förarbetet eller rättspraxis att 
kompensering för utebliven jordbruksmark kan utgöra ett skäl för avsteg från 3 
kap. 4 § MB. Det framgår heller inte att bedrivande av verksamhet likt den som 
avses i ärendet kan utgöra skäl för avsteg från bestämmelsen. Det går emellertid att 
argumentera för att byggnationen skulle bidra till att säkerställa en långsiktig 
hushållning, vilket i sin tur skulle tillgodose ett allmänt intresse. Visserligen finns 
det ett behov av att placera bostadshuset nära till stallet och hästarnas betesmark 
men att det vore avgörande för att bedriva nämnd verksamhet är en fråga som 
förvaltningen inte kan ta ställning till. Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. Det har inte framgått i utredningen att aktuellt 
enskilt intresse av att bygga väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara 
jordbruksmarken. Det har heller inte framgått i utredningen att åtgärden utgör eller 
tillgodoser ett sådant allmänt intresse som skulle berättiga byggnation på 
brukningsvärd jordbruksmark. Med stöd av tidigare rättsfall är förvaltningens 
förslag till beslut att förhandsbeskedet ska avslås. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Ebba Holmström 
Bygglovshandläggare 

Bilagor 

Ansökan inkommen 2022-05-18 
Situationsplan inkommen 2022-05-18 
Beskrivning inkommen 2022-05-18 
Skrivelse 1 inkommen 2022-06-07 
Skrivelse 2 inkommen 2022-06-20 
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Foton från platsbesök tagna 2022-07-05 
Remissyttranden inkomna 2022-07-07 till 2022-07-20 
Sökandes svar på remissyttrandena inkommen 2022-08-03 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-17 

Beslutet skickas till  

"[Klicka och skriv text här]" 
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SBN 2022-000500 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Cecilia Segerstedt 
cecilia.segerstedt@lysekil.se 

Ansökan om förhandsbesked för två fritidshus på tilltänkta 
avstyckningar Ingeröd 1:31 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för två fritidshus. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 
8 kap. plan- och bygglagen samt miljöbalken. Platsen bedöms vara lämplig för 
ändamålet. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked ska ges. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked med 
stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus. Sökande avser 
ansluta de nya bostadshusen enskild vatten- och avloppsanläggning. 

Den önskade tomten ligger i direkt anslutning till befintlig, enskild väg.   

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse.  

Platsen ligger inom område med riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. 

Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) är platsen R15 Område med stora 
natur-, kultur och friluftsvärden som inte är skyddade med reservat   

Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta. 

För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda 
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme. 
(www.sgu.se) 

Platsbesök har genomförts 2022-06-22. Området utgörs av ängsmark inom 
befintlig bostadsfastighet. 

Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Miljöenheten har 
bedömer att det är möjligt att anlägga enskilt avlopp under förutsättning att det 
finns tillräcklig tillgång till dricksvatten. Miljöenheten yrkar på att 
dricksvattenutredning ska göras. 

Grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har inkommit. 

Lagstöd 

Det framgår av 9 kap. 17 §, PBL att om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om  
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid en prövning av en ansökan  
om förhandsbesked gäller i huvudsak vad som nedan anges i fråga om  
bygglov. 
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Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område 
med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,

6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser.

Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till  
mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att  
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt samhällsservice i övrigt,  
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt  
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.  

Förvaltningens bedömning 

De nya bostadshusen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. De innebär 
ingen ny vägdragning eller annan exploatering av känslig naturmark. Platsen utförs 
av plan igenväxt ängsmark och omges av skogsparti och kuperad jordbruksmark. 
Bebyggelsen bedöms kunna anpassas väl till platsens förutsättningar. 

Miljöenheten har bedömer att det är möjligt att anlägga enskilt avlopp under 
förutsättning att det finns tillräcklig tillgång till dricksvatten. Miljöenheten 
rekommenderar att en dricksvattenutredning ska göras. Det råder inom hela 
kommunen mindre goda uttagsmöjligheter av dricksvatten. Dock finns det inte 
dokumenterat att uttagsmöjligheten på denna plats skiljer sig från övriga 
kommunen. Det bedöms därför inte rimligt att kräva någon utredning i detta 
enskilda ärende. 

Sammantaget är bedömningen att ansökan är förenlig med kraven i 2 kap.  PBL och 
att platsen bedöms lämplig för förtätning med fritidshus. Ansökan innebär inte 
någon sådan olägenhet för omgivningen som avses i 2 kap. 9 §, PBL. Positivt 
förhandsbesked kan därför ges. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 

Bilagor 

Ansökan inkom 2022-06-09 
Situationsplan inkom 2022-06-09 
Situationsplan inkom 2022-06-09 
Ritningar hus A och B inkom 2022-06-09 
Foto platsbesök upprättat 2022-06-22 
Remissyttrande från miljöenheten inkom 2022-07-28 

Beslutet skickas till 
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2022-03-30 
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SBN 2022-000549 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Per-Åke Willhed 
per-ake.willhed@lysekil.se 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av två 
enbostadshus på tilltänkta avstyckningar Immestad 3:7 

Sammanfattning 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av två enbostadshus på tilltänkta 
avstyckningar Immestad 3:7. Ansökan om förhandsbesked inkom 2022-01-03.  

De tänkta fastigheterna ligger inom område för buller, jordbruksmark 
stödberättigad, regionalt värdefulla odlingslandskap, kulturmiljöer i kommunerna, 
förutsättningar för skred i finkornig jord och värdefulla gräsmarker. 

Ärendet har remitterats till Leva i Lysekil AB och Bohusläns museum och 
miljöenheten, se bilaga. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked avseende 
nybyggnad av två enbostadshus på tilltänkta avstyckningar. 

Avgift reduceras till 0 kronor då handläggningstiden varit mer än 10 veckor, totalt 
26 veckor. 

Ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkom 2022-01-13. 

Förvaltningens utredning 

Grannar har hörts i ärendet. 

Följande fastigheter har hörts: Brastad 3:1, Brastad-Backa 1:6, Brastad-Backa 1:10, 
Immestad 3:7, Immestad 3:11, Immestad 3:46 och Immestad 3:57. 

Fastighetsägare till Immestad 3:46 har synpunkter. 

Framkomlighet till vår fastighet måste säkerställas såväl för oss och 
sopbil/slamtömning och utryckningsfordon under byggtiden och framöver. 

Vi har en brunn för dricksvatten kommer vårt behov att täckas då det ska finnas två 
brunnar för de nya hushållen?  

Fiberkabel finns men vet inte var.  

I övrigt kan påpekas att det finns ett rikt djurliv i det berörda området. 

Se bilaga för hela erinran. 

Sökandes bemötande:  

Självklart ska det finnas tillgång till infarten, servitut finns även framöver.  

Vattentillgången är god enligt SGU kartor en vattenutredning bör ändå göras. 

Fiberdragningen finns väl dokumenterad. 

Större träd bör finnas kvar och den biologiska mångfalden bör kunna finnas plats 
till även i en trädgårds miljö där pollinerare kan finna en plats. 
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Se bilaga för hela bemötandet. 

Ärendet 

De tänkta fastigheterna ligger inom område för buller, jordbruksmark 
stödberättigad, regionalt värdefulla odlingslandskap, kulturmiljöer i kommunerna, 
förutsättningar för skred i finkornig jord och värdefulla gräsmarker. 

Ärendet har remitterats till Leva i Lysekil AB och Bohusläns museum och 
miljöenheten, se bilaga. 

Lagstöd 

9 kap. 17§ plan och bygglagen, PBL. Om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bedömning 

Bedömningen är att förhandsbesked kan ges då vatten och avlopp kan ordnas på 
platsen. Synpunkter från Leva ska beaktas så att ledningar inte påverkas av 
åtgärden. Geoteknisk utredning ska göras innan bygglov beviljas. Byggnaderna ska 
placeras enligt anvisad plats i ansökan och utformas så att dessa följer omgivande 
bebyggelse. Angående framkomlighet för grannar ska det beaktas men det kommer 
inte att vara aktuellt i detta skede utan vid byggnationsskedet. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Per-Åke Willhed 
Bygglovhandläggare 

Bilagor 

Ansökan ankom 2022-01-13 
Flygfoto ankom 2022-01-13 
Remissvar miljöenheten ankom 2022-03-03 
Yttrande från Leva ankom 2022-02-04 och 02–10 

Beslutet skickas till  

"[Klicka och skriv text här]" 
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Datum 

2022-08-03 

Dnr 

SBN 2022-000558 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Siljhage 
linda.siljhage@lysekil.se 

Ansökan om nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod 
Slätten 1:339 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av 36 meter högt fackverkstorn för mobiltelefoni samt en 
teknikbod på 7 kvm. Åtgärderna placeras inom Jm betecknat område som får 
användas för industriändamål. Bygglov finns på platsen sedan tidigare men har löpt 
ut därför ansöker man om nytt. Grannar är hörda inga synpunkter har inkommit. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Kontrollansvarig med behörighetsnivå K krävs enligt 10 kap. 9 § PBL godkänns som 
kontrollansvarig. 

Åtgärden får inte påbörjas före att samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § PBL.  

Beslutet får enligt 9 kap. 42 a § PBL. verkställas först fyra veckor efter att det har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § 
PBL. 

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av 36 meter högt fackverkstorn för mobiltelefoni samt en 
teknikbod på 7 kvm. Åtgärderna placeras inom Jm betecknat område som får 
användas för industriändamål. Bygglov finns på platsen sedan tidigare men har löpt 
ut därför ansöker man om nytt. 

För fastigheten gäller detaljplan 1484-P86/9 B med laga kraft 1987-02-05. 

Remiss- och samrådsyttranden 

Ärendet har remitterats till Försvarsmakten, Luftfartsverket. 

Synpunkter från sakägare 

Följande grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan; Sivik 1:5, 
1:7, 1:10, 1:12, 1:13, 1:14, Slätten 1:339, Dalskogen 8:1, 8:2, 8:3. 

Följande grannar och sakägare har inga synpunkter på ansökan; Sivik 1:10, 1:5, 1:14, 
1:13, Dalskogen 8:2, Slätten 1:339. 

Följande grannar och sakägare har inte svarat; Sivik 1:7, 1:12, Dalskogen 8:1, 8:3. 
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Förvaltningens bedömning 

Fastighetens befintliga bebyggelse följer gällande detaljplan. Den sökta åtgärden är 
förenlig med detaljplanen och uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade 
byggnationen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen 
såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL. Bygglov ska därmed beviljas enligt 9 kap. 30 § 
PBL. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Siljhage 
Bygglovhandläggare 

Bilagor 

Remissyttrande Luftfartsverket inkom 2022-05-24 
Remissyttrande Försvarsmakten inkom 2022-06-09 
Ansökningsblankett 2022-05-10 
Situationsplan 2022-06-15 
Ritning torn 2022-05-10 
Ritning teknikbod 2022-05-10 
Kontrollplan enligt PBL 2022-06-01 
Anmälan av kontrollansvarig  

Beslutet skickas till 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Cecilia Segerstedt 
cecilia.segerstedt@lysekil.se 

Tillsyn gällande olovlig byggnation Skaftö-Fiskebäck 6:5 

Sammanfattning 

Vid platsbesök vid fastigheten 2022-06-21 framkom att en bygglovspliktigt om- och 
tillbyggnad av veranda mot nordost genomförts utan att något bygglov eller 
startbesked hade getts för åtgärden. Bygglov och startbesked har getts i efterhand. 
Då åtgärden påbörjades utan att något startbesked hade getts ska en 
byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL och 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut 
en byggsanktionsavgift om 24 150 kronor av Vegard Söraunet. 

Avgiften ska betalas till Lysekils kommun inom två månader efter att beslutet har 
delgetts den avgiftsskyldige. 

Ärendet 

Fastighetsägare och adressat: 
Vegard Söraunet 
 

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnader inkom 2020-12-10. Bygglov, start- 
och slutbesked har getts för de övriga ansökt åtgärderna. Aktuell veranda ligger 
nära grannens byggnad varför verandan måste utföras med skydd mot 
brandspridning mellan byggnader. Olika förslag på brandskyddsbeskrivningar och 
fasadutföranden har lämnats in och diskuterats med räddningstjänsten och 
förvaltningen. Brandskyddsbeskrivning som kunde godtas av räddningstjänsten 
inkom 2022-06-13. 

Vid platsbesök vid fastigheten 2022-06-21 framkom att tillbyggnad och inglasning 
av verandan redan hade utförts trots att något bygglov eller starbesked inte hade 
getts vilket framgår av kommunens diarium.  

Bygglov och startbesked har getts i efterhand 2022-07-08. 

Fastighetsägaren har kommunicerats med epost 2022-06-23 och 2022-08-15. 

Lagstöd 

Av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår att om någon bryter 
mot bl.a. en bestämmelse i 8–10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild  
avgift, byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 12 § PBL. Sådana föreskrifter har meddelats i 9 kap. PBF. 
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Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det

byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått en fördel av överträdelsen

Av 9 kap. 7 § plan och byggförordningen (2011:338), PBF framgår att 
byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första 
stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver 
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,

Enligt 9 kap. 3 a §, PBF ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som 
annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades  

1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift 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. 

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift 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. 

Enligt 9 kap. 2 § PBF om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse 
och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för 
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut 
senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Förvaltningens bedömning 

Det framgår av 9 kap. 2 §, PBL att det krävs bygglov för tillbyggnad av ett 
bostadshus inom detaljplanerat område.  

Av platsbesök och foto konstateras att tillbyggnaden var utförd 2022-06-21. Ny 
förordning avseende byggsanktionsavgifter trädde i kraft 2022-08-01. Äldre 
bestämmelser ska dock tillämpas för de överträdelser som ägt rum före detta 
datum. 
Av fotografier daterade 2022-06-21 framgår att om- och tillbyggnad genomförts 
utan att något bygglov eller startbesked hade getts.  

Tillsynsmyndigheten ska därför ta ut en byggsanktionsavgift för det olovligt 
utförda.  

Byggsanktionsavgiften beräknas till 0,5 x 48 300 kronor (prisbasbelopp 2022). 
Byggsanktionsarean understiger 15 kvm och inget tillägg ska därför göras.  

Det saknas skäl att sätta ner avgiften. 
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Om åtgärden tagits bort och verandan återställts före samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2022-08-25 ska någon byggsanktionsavgift inte tas ut. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 

Bilagor 

Situationsplan upprättad 2022-08-15 
Foton daterade 2021-05-18 resp. 2022-06-21 

Beslutet skickas till  

"[Klicka och skriv text här]" 
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2022-08-15 

Dnr 

SBN 2022-000245 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Siljhage 
linda.siljhage@lysekil.se 

Tillsynsärende avseende gällande olovlig fasadändring 
Lönndal1:293  

Sammanfattning 

Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28, § 102, 
uppdrag gavs att utreda vilka besked som getts till fastighetsägaren under löpande 
byggsamråd och mailkontakter.   

Den 12 december 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att 
olovliga fasadändringar hade gjorts på fastigheten Lönndal 1:293 utan att något 
bygglov eller startbesked hade getts. De utförda fasadändringarna har gjorts på den 
norra samt den södra fasaden. 

Bygglov och startbesked har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades utan att 
något startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL och 9 kap. 2 § 3 c p plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 
ta ut en byggsanktionsavgift om 11 900 kronor av Navire AB.  Avgiften ska betalas 
till Lysekils kommun inom två månader efter att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. 

Ärendet 

Fastighetsägare och adressat: 
Navire AB
Rickard Grundén 

Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28, § 102, 
uppdrag gavs att utreda vilka besked som getts till fastighetsägaren under löpande 
byggsamråd och mailkontakter.   

Den 12 december 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att 
olovliga fasadändringar hade gjorts på fastigheten Lönndal 1:293. Av kommunens 
diarium framgår att något bygglov eller startbesked inte hade getts för åtgärden 
vid det datumet. Ärendet återremitterades till förvaltningen för vidare utredning. 

Fastighetsägaren kontaktades med brev den 2022-01-10. En ansökan om bygglov i 
efterhand för fasadändring inkom 2022-02-09. Bygglov, startbesked samt 
slutbesked för fasadändringen har getts i efterhand 2022-03-11. 

Kommunicering i ärendet har genomförts via mejl 2022-03-21, 2022-06-07. 
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Lagstöd 

Av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår att om någon bryter 
mot bl.a. en bestämmelse i 8–10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild  
avgift, byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 12 § PBL. Sådana föreskrifter har meddelats i 9 kap. PBF. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det

byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått en fördel av överträdelsen

Av 9 kap. 2 § 3 c p plan och byggförordningen (2011:338), PBF framgår att 
byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd som avser en byggnads yttre 
utseende innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är 0,125 prisbasbelopp per 
fönster eller dörr som berörs. 

Enligt 9 kap. 3 a §, PBF ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som 
annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades  

1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift 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. 

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift 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. 

Enligt 9 kap. 2 § PBF om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse 
och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för 
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut 
senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Förvaltningens bedömning 

Det framgår av 9 kap. 2 §, PBL att det krävs bygglov för 
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

a. byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett
väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har
använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till
utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b. det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon
ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c. byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
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Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en 
detaljplan. För fastigheten gäller detaljplan 1484-P87/5. 

Av fotografier daterade 2022-01-19 framgår det att fasadändringar hade gjorts på 
platsen utan att något bygglov eller startbesked hade getts. 

Tillsynsmyndigheten ska därför ta ut en byggsanktionsavgift för det olovligt 
utförda. 

Fasadändringen avser två brandutrymningsvägar, byggsanktionsavgiften uppgår 
därför till 11 900 kronor enligt beräkning av byggsanktionsavgift tillhörande detta 
beslut. 

Det saknas skäl att sätta ner avgiften. 

Om åtgärden tagits bort före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-04-
28 ska någon byggsanktionsavgift inte tas ut. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Siljhage 

Bilagor 

Fasadritningar daterade 2022-03-11 
Foton daterade 2022-01-19 
Fastighetsägaren bemötande inkom 2022-04-21, 2022-06-21 
Beräkning byggsanktionsavgift 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren 
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Datum 

2022-06-13 

Dnr 

SBN 2022-000505 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Siljhage 
linda.siljhage@lysekil.se 

Anmälan om olovlig byggnation, husbåt Ed 1:16 

Sammanfattning 

Det inkom våren 2021 en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen gällande en 
husbåt som var placerad i en småbåtshamn och som i ett senare skede flyttades.  
Husbåten ligger i dagsläget utanför detaljplanerat område men inom strandskyddat 
område. Platsen är även utpekad som område för musselvatten samt är i anslutning 
till värdetrakter för ålgräsängar. 

Enligt 9 kap 2 § är husbåten en åtgärd som kräver bygglov. Förvaltningen gör 
bedömningen att bygglov ej kan ges för åtgärden och att husbåten skall avlägsnas 
från platsen. 
Förvaltningens förslag är att nämnden beslutar om ett rättelseföreläggande med 
vite. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ägaren till husbåten, Kim Tapper 
föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, att avlägsna husbåten som är markerad på kartutdraget senast en 
månad efter att detta beslut har vunnit laga kraft. 

Om föreläggandet inte har följts inom ovan angiven tid, förpliktigas Kim Tapper, 
med stöd av 11 kap. 37 § PBL att utge ett vite om sextio tusen kronor (60 000 kr). 
Därefter ska ägaren till husbåten förpliktas betala ett löpande vite med samma 
belopp för varje period om en månad räknat från och med ovan angivna tidpunkt 
som rättelse inte har utförts. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beslutet enligt punkten 1 ska gälla 
omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får i samband 
med ett föreläggande enligt 20 § förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, 
om den kräver bygglov med stöd av 11 kap 32a § Lag (2014:900). 

Ärendet 

2021-04-14 inkom det en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande en 
husbåt som var placerad i en småbåtshamn, som i ett senare skede flyttades.  
2021-04-20 gjordes första platsbesöket då husbåten låg i småbåtshamnen.  
2021-06-07 inkom ett svar från dåvarande ägare till husbåten att den var till salu 
samt att husbåten var 4x10 meter och försedd med utombordare. 2022-02-09 
informerade klagande förvaltningen att husbåten var såld samt uppgifter till den 
nye ägaren. Den nya ägaren till husbåten informerades via brev 2022-02-10. Varpå 
ägaren till husbåten anlitat ett ombud med fullmakt. 2022-03-07 gjordes ett 
platsbesök dit husbåten flyttats. 202-03-11 gjordes ytterligare ett besök och även 
2022-05-18 kunde man konstatera att husbåten låg kvar på samma plats. 
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Lagstöd 

Av 11 kap. 20 § PBL framgår det om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den 
som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid 
(rättelseföreläggande). 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 20 § får förenas med vite. 

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 20 § får byggnadsnämnden 
bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras 
omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Det framgår av Lag (1985:26) om viten, 3 §, att när vite föreläggs, ska det fastställas 
till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska 
förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå att följa det 
föreläggande som är förenat med vitet. Av 4 § framgår att om det är lämpligt med 
hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt 1 kap 4 § byggnad: En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak 
och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark 
eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara 
konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Att den är flyttbar, saknar 
betydelse i sammanhanget för bedömningen huruvida den är att anse som en 
stadigvarande byggnad.  

Enligt 9 kap 2 § är husbåten en åtgärd som kräver bygglov. Förvaltningen gör 
bedömningen att bygglov ej kan ges för åtgärden och att husbåten skall avlägsnas 
från platsen. 

Husbåten ligger utanför detaljplanerat område men inom strandskyddat område 
enligt 7 kap. 15 § och även inom utpekat område för musselvatten samt i anslutning 
för värdetrakter för ålgräsängar. Att en anordning är flyttbar hindrar inte att den 
betraktas som en byggnad enligt 7 kap. 16 § miljöbalken. Strandutredningen (SOU 
1951:40) nämnde som exempel på detta en husbåt, som är stadigvarande förankrad 
vid stranden och uteslutande används för bostadsändamål eller likartade syften. 
Liknande exempel nämns i författningskommentaren till paragrafen i prop. 
1997/98:45, del 2, s 86.  

I rättsfallet RÅ 1998 not 196 har Regeringsrätten som skäl för att bedöma en husbåt 
som en byggnad bl. a. anfört att husbåten med hänsyn till dess konstruktion som 
enbostadshus medförde att den var bygglovspliktig enligt plan- och bygglagen 
(1978:10).  

Efter flertalet platsbesök kan förvaltningen konstatera att husbåten är 
stadigvarande förtöjd på platsen som omfattas av strandskydd samt att det saknas 
bygglov för husbåten. Förvaltningen bedömer att husbåten uppfyller kraven i 9 kap 
2 § PBL då husbåten är att betrakta som en byggnad samt att den ligger inom 
strandskyddat område.  

Förvaltningen ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om påföljd så snart det finns en anledning att anta att någon inte har följt 
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en bestämmelse i plan- och bygglagen. När en byggnad saknar bygglov, som i 
förehavande fall är samhällsbyggnadsnämnden således skyldig att agera.  

Fastighetsägarna ska därför föreläggas att avlägsna den på karta markerade 
byggnaden.  

Eftersom åtgärden är av relativ enkel karaktär anses en månad från beslut vara 
skälig tid för att utföra rättelse genom att avlägsna husbåten från platsen. När ett 
rättelseföreläggande har beslutats och tidsfristen passerat kommer förvaltningen 
att besöka fastigheten för att se om åtgärderna har utförts.  

Om föreläggandet inte följs inom ovan angiven tid, förpliktigas fastighetsägarna 
med stöd av 11 kap. 37 § PBL att utge ett vite om sextio tusen kronor (60 000 kr). 
Därefter föreslås fastighetsägarna förpliktas betala ett löpande vite med samma 
belopp för varje period om en månad räknat från och med ovan angivna tidpunkt 
om rättelse inte har utförts.  

Om rättelse inte sker enligt detta beslut kan Samhällsbyggnadsnämnden komma att 
besluta att rättelsen ska genomföras på bekostnad av adressaten för detta beslut.  

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Siljhage 
Bygglovshandläggare 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 

Karta med ortofoto upprättad 2022-02-17 

Foton från platsbesök daterade 2022-04-20  

E-post från fastighetsägare inkommen 2021-06-07

Foton från platsbesök 2022-03-07, 2022-03-11, 2022-05-18

Beslutet skickas till 

Kim Tapper 
Kopia till ombudet 
Kjell Björk 
Inskrivningsmyndigheten 

http://www.lysekil.se/
mailto:kim.tapper@hjalpidag.se
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