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Fastställande av dagordning

Byggnadsnämndens beslut

Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägga av g 6r.

Justerare:

â/^

Utdragsbestyrkande:
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Sammanställning april månads bygglovsärenden och redovisning av
bygglovenhetens delegerade beslut samt redovisning av
bostadsanpassningsbidrag april 201 8

Sammanställning över inkomna ansökningar/anmälan och utgående beslut, samt
sammanställning av "öppna" ärenden och överHagade beslut. Sammanställning av
beviljade och avslagna bostadsanpassningsbidrag.

Beviljade delegationsbeslut april:
2g beviljade bygglov på delegation
2T utfårdade startbesked
r utfárdade slutbesked

Beviljade bostadsanpassningsbidrag april:
g beviljade bostadsanpassningsbidrag i Lysekils kommun
r beviljade bostadsanpassningsbidrag i Munkedals kommun
r beviljade bostadsanpassningsbidrag i Sotenäs kommun

Beslutsunderlag

Sammanställning
Delegationslistor

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden tar del av rapporterna.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Uppföljni ng 2, 2018, byggnadsnäm nden

I enlighet med kommunens sty'rmodell ska uppftiljning sammanställas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista april (uppföljningsrapport z).
Denna rapport innehåller ekonomisk uppföljning samt redovisning om arbetet kring
utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer.

Rapporten omfattar årets första fyra månader. Den huvudsaHiga bedömningen är att
avdelningen fungerar väI. SjuKrånvaron är fortsatt relativt låg. Det ekonomiska utfallet
visar på en positivbudgetawikelse på o,2 Mkr. Awikelsen beror främst på vakanta
tjänster under perioden.

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport z, zorS

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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lnformation om ÖP-arbetet

Kommundirektören informerar om pågående arbete med översiktsplanen(öf¡. från
zorS-or-or är det avdelningen för Hållbar utveckling som har ansvar för OP.
Fram till zor8-oz-28 så hade Lysekils kommun en projektledare anställd, nu har man
annonserat efter en tillsvidareanställning som utvecklingsstrateg vilken kommer att
tillsättas inom kort.

Byggnadsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

6,
Utdragsbestyrkande:
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I nformation från förva ltn i n gschef och avdel n i n gschef

Förvaltn i ngschefen informerar
Ny ledningsgrupp på samhällsbyggnadsförvaltningen som består av Christian
Wrangmo avdelningschef för fastighet och service, Anna Wigell avdelningschef
för plan och bygg, Fredrik Torstensson avdelningschef för mark och gata samt
förvaltningschef. Syftet är att sätta basfunktionerna för verksamheterna samt att
implementera styrmodellen i verksamheterna.
zorS-o6-18 kommer hela samhällsbyggnadsförvaltningen att samlas under två
timmar ftir gemensam information.
EDP Vision ska implementeras på hela förvaltningen.

Avdelningschef plan- och byggavdelningen informerar
Det finns en ny funktion på Lysekils kommuns hemsida där man kan titta på
kartor över Lysekils kommun Nu och Då.
Medarbetare som arbetar med GIS kommer på nästa nämnd zo13-o6-28 för att
informera om sitt arbete.

Byggnadsnämnden tar del av informationen.

Justerare: q*A Utdragsbestyrkande:
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Anmäles Mark- och miljödomstolens dom - avslår överklagande av
länsstyrelsens beslut att inte upphäva byggnadsnämndens beslut att inte
bevilja bygglov för takbalkong samt vikport på fastigheten Gamlestan 1:128

Diarienummer: zotT/oo6t
Fast.adress: Gamla Strandgalan 444, Lysekil
Klagande: Charles Olsson, Gamlestan r:rz8
Motpart: Byggnadsnämnden i Lysekils kommun

Byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutade denz4 augusti zotT 9 91, att avslå
ansökan om bygglov för:

1. Ny balkong på befìntlig snedtäckas tak.
2. Ny vikport 3-luft ersätter befintligt 3-luftsfönster in mot trädgården.
g. Nytt fönster tas upp på samma plats som ett tidigare fönster blivit igensatt.

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område med högt kulturmiljövärde enligt
8 kap. 13 $ plan- och bygglagen (zoro:qoo) [PBL].
I tjänsteskrivelse till ärendet finns bl.a. hänvisning till ett bygglov för en annan takaltan i
samma område, vilket beslut efter överklagande av en granne upphävdes av
Iänsstyrelsen som olämplig i kulturmiljön.

Beslutet överklagades till Länssþ'relsen i Västra Götalands län av ägaren till fastigheten
Gamlestan r:r28.
Länsstyrelsen beslutade den 9 oktober 2oL7 att avslå överklagandet vad avser punkt r
och z ovan, men att bifalla överHagandet vad avser punkt 3, samt att återlämna ärendet
till nämnden för fortsatt handläggning i den senare delen.
Länsstyrelsen anser att takaltan och vikport skulle förvanska byggnaden och vara
olämpliga i den känsliga miljön, medan ett fönster i fasad skulle vara en acceptabel
ändring om den utfördes enligt traditionen och uttrycket hos resten av fönstren på
byggnaden.

Ägaren till Gamlestan r:rz8 överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Domstolen genomförde ett sammanträde på
platsen den 18 april zor8, varefter man i dom daterad den 16 maj zorS avslår
överklagandet. Mark- och miljödomstolen konstaterar att den aktuella byggnaden är en
sådan byggnad vilken enligt 8 kap. tg 5 PBL inte får förvanskas, samt att såväl balkongen
som vikporten innebär främmande inslag för hustypen och skulle medföra en
förvanskning av byggnaden.

Beslutsunderlag

Mark- och miljödomstolens dom, daterad zorS-o5-16
Länsstyrelsens beslut, daterad 2oL7 -Lo-og

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden antecknar Mark- och miljödomstolens dom till protokollet.

Beslutet skickas till

Akten

Justerare:6"'L Utdragsbestyrkande:
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Anmäles länsstyrelsens beslut - ändrar Byggnadsnämndens beslut att
bevilja marklov för bergschakt på fastigheten Lönndal 10:7 genom att ta
bort villkor gällande volym; samt - Beslut gällande överklagande av
länsstyrelsens beslut

Diarienummer: zot4/o274
Fast.adress: Udden 7, Grundsund
Klagande: Helena Kollback Heuman och Stefan Heuman

Thorild Wulffsgataî 97, 4rSLg Göteborg
Motpart: Byggnadsnämnden i Lysekils kommun

Bakgrund

Byggnadsnämnden beviljade den 7 december zot7 5 r4o marklov för 3 me bergschakt på
fastigheten Lönndal ro:7 i Grundsund. Detta skedde efter att Byggnadsnämnden,
Iänsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen varit överens om att bergschakten skulle
förvanska den värdefulla kulturmiljön i området. Mark- och miljööverdomstolen
avgjorde dock den z3 november 2016, utan att ha besökt platsen och på grundval av
handlingar från byggherrarna vilka angav bergschakten till 3-4 m3, att det inte negatir,t
skulle påverka kulturmiljön. lirendet återförvisades till nämnden för beviljande av
marklov, vilket också enligt ovanstående senare skedde.

Byggnadsnämndens beslut om marklovgrundat på byggherranas handling samt MÖD:s
dom, överklagades av byggherrarna till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, med avsikt
att få schakta obegränsad mängd inom den från början angivna ytan. Byggnadsnämnden
har tidigare bedömt att en bergschakt inom denna yta skulle uppgå till cirka 1g-1l me.

Byggherrarna har även invänt mot att byggnadsnämnden enbart har beviljat marklov
och inte bygglov för en parkeringsplats. Då parkeringsplatser för en- eller tvåbostadshus
på egen mark och för eget behov inte är bygglovspliktiga enligt 6 kap. z $ första stycket 3
plan- och byggförordningen (zorr:g38), är p-plats inte en fråga för byggnadsnämndens
prövning.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har i beslut den z6 april zor8, utan att beakta att MöD:s dom specifÏkt
bygger på en bedömning av en av byggherrana angiven vol5rm bergschakt, ändrat
byggnadsnämndens beslut på så sätt att villkoret gällande att maximalt 3 m: fast berg får
tas bort. Genom detta beslut skulle således byggherrarna få ta bort allt berg på en yta stor
som en bilparkering plus tillfart. Länsstyrelsen har även upphävt byggnadsnämndens
beslut om uttag av avgift för lägeskontroll.

Ärendets fortsatta behandling

Byggnadsnämndens ordförande har instruerat bygglovsenheten att å nämndens vägnar
överklaga länsstyrelsens beslut i fråga om marklovet. Detta skedde den 16 maj zor8, med
begäran om att få inkomma med utvecklad talan efter nämndens möte den z8 maj.
Bekräftelse har kommit från länsstyrelsen att överklagandet har inkommit i rätt tid.

Justerare:

G'- //-
Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden har att ta del av länsstyrelsens beslut, besluta om man godkänner
ordförandens åtgärd att överklaga beslutet gällande marklovet, samt ta ställning till om
man vill godkänna tjänsteskrivelsen som sitt överklagandeyttrande.

Skulle nämnden välja att inte gå vidare med överHagningsärendet för att få prövat vilken
bergvolym vlÖD:s beslut ska inses gälla, kommer tä"nsstlnelsens beslut att uidanröja
villkoren i nämndens beslut om marklov omedelbart att vinna laga kraft.

Länssty'relsens beslut att upphäva avgiften för lägeskontroll har inte överklagats.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut, daterad zotS-o 4-26
Mark- och miljööverdomstolens dom, daterad zot6-tt-zg
Overklagande, daterad zo13-o5-16
Bekräft else av överklagande, daterad z o 18-o5-16

Yrkande

Inge Löfgren (MP): Bifall till förvaltningens förslag att anteckna länsstyrelsens beslut till
protokollet. Avslag på förvaltningens förslag att godkänna ordförandens åtgärd att
överklaga länsst5,'relsens beslut gällande marklovet, samt avslag på stadsarkitektens
tjänsteskrivelse som sin överklaganstalan, och att skicka den till Mark- och
miljödomstolen via länsstyrelsen.

Bo Göthesson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning.

Proposition på förvaltningens förslag att anteckna länsstyrelsens beslut till protokollet.

Proposition på Inge Löfgrens avslagsförslag att godkänna ordförandens åtgärd att
överklaga länsstyrelsens beslut gällande marklovet mot Bo Göthessons förslag till bifall.

Proposition på Inge Löfgrens avslag på stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin
överklaganstalan, och att skicka den till Mark- och miljödomstolen via länsstyrelsen mot
Bo Göthessons förslag till bifall.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att anteckna länsstyrelsens
beslut till protokollet och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens avslagsförslag att godkänna ordförandes
åtgärd att överklaga länsstyrelsens beslut gällande marklovet mot Bo Göthessons förslag
till bifall och fïnner att byggnadsnämnden beslutar enligt Bo Göthessons förslag.

Omröstning begärs

Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst på Bo Göthessons bifall.
Nej-röst på Inge Löfgrens avslag.

Samrnanträdesprotokoll
zorS-o5-28

Justerare:.^

úî. /L
Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat

Med ro ja-röster och r nej-röst beslutar byggnadsnämnden enligt Bo Göthessons förslag.

Omröstninssbilasa
Ledamöter/tis. ersättare Parti Ja Ne Avstår

Bo Göthesson S x

Mikael Wennergren LP X

Siw Linnér S x

Sverker Johnsson tig. ersättare S X

Yrgue Larsson L X

Äsa Biörnetd tis. ersättare L X

Bo Gustafsson LP X

Lars-Olof Stileård LP X

Inse Löferen MP X

Bernt Säll tie. ersättare V X

Masnus Elisson SD X

Sumrna 1() 1

Fortsatt proposition

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens avslagsförslag på stadsarkitektens
tjänsteskrivelse som sin överklaganstalan, och att skicka den till Mark- och
miljödomstolen via länsstyrelsen mot Bo Göthessons förslag till bifall och finner att
byggnadsnämnden beslutar enligt Bo Göthessons förslag.

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden antecknar länsst5,'relsens beslut till protokollet.

2. Byggnadsnämnden godkänner ordförandens åtgärd att överklaga länssty'relsens
beslut gällande marklovet.

3. Byggnadsnämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin
överklaganstalan, och skickar den till Mark- och miljödomstolen via
länsstyrelsen.

Justerare:øu'Lvrqre'Uy 
Z

Utdragsbestyrkande:
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Reservation

Inge Löfgren anmäler blank reservation.

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt

Kopia till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Akten

Justerare: G-Z Utdragsbestyrkande:
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Anmälan enligt PBF om redan utförd installation av eldstad, samt beslut i
frågan om sanktionsavgift, på fastigheten Bräcke 1:50

Diarienummer: zotSlozgg
Fastighetsadress: Gamla Lahällavägen 32, Brastad
Sökande: Kjell-Ottar Ringlund
Adress: Kirkeveien 7t A,tg44 Haslum, Norge

Ä¡endet avser anmälan om installation av eldstad i form av spisinsats, i fritidshus på
fastigheten Bräcke 1:So samt, då installationen utförts utan startbesked, beslut i frågan
om sanktionsavgift.

Byggnaden har uppförts efter ett bygglov frän 1977, och har byggts till i omgångar. Den
ligger utanför deta¡-planelagt område, men inom en bebyggelsegrupp med
sammanhållen bebyggelse. Anmälan avseende startbesked i efterhand inkom den 4 maj
2018. Eldstaden är en spisinsats av märket Keddy SKrooo, vilken är CE-märkt.
Då installation av spisinsatsen har utförts utan att startbesked har erhållits, har en
överträdelse av reglerna skett. Slutbesked krävs innan eldstaden får användas, och detta
kan med underlag av skorstensfejarmästarens besiktningsprotokoll utan anmärkningar
utf,árdas av bygglovsenheten.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-21.

Yrkande

Bo Göthesson (S): Bifall till förvaltningens förslag med ändringsyrkande på minskad
sanktionsavgift till 25 %.

Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag då det inte föreligger något krav på
startbesked och sanktionsavgift .

Propositionsordning

Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens avslagsyrkande mot förvaltningens förslag.
Proposition på Bo Göthessons ändringsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens avslagsyrkande mot förvaltningens
förslag och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på Bo Göthessons ändringsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar enligt ändringsyrkandet.

Justerare: +z Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden meddelar startbesked i efterhand, enligt ro kap. z3 $ plan- och
bygglagen (zoro : 9oo) [PBL].
Beslutet motiveras med att spisinsatsen har installerats sakkunnigt, samt att den är
typgodkänd.

Byggnadsnämnden beslutar att en sanktionsavgift enligt rr kap. Sr-54 $g PBL, samt 9
kap. 13 $ första stycket z plan- och byggförordningen (zorr:338) [PBF], ska tas ut av
Kjell-Ottar Ringlund, oo617o-9765, KirkeveienTt A, tg44 Haslum, Norge.

Byggnadsnämnden beslutar att minska sanktionsavgiften till r.r37 kronor

Reservation

Inge Löfgren (MP) anmäler blank reservation.

Upplysningar

Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år från beslutsdatum.

När besiktningsbevis utan erinran från sotaren, samt ifylld och undertecknad
kontrollplan, har inkommit till byggnadsnämnden utfárdas slutbesked.
Eldstad/rökkanal får inte tas i bruk innan sotaren har besiktigat och godlcänt
installationen samt slutbesked har utfárdats av byggnadsnämnden.

Om skorstenen är högre än 1,2 meter kan det krävas fast uppstigningsanordning på
skorstenen samt plattform. Overstiger fasadhöjden mer än 4 meter vid
uppstigningstill{iillet kan det krävas fast uppstigningsanordning, alternatir,t invändig
uppstigning genom taklucka.

Kontakt med Skorstensfejarmästaren, ring tel. o52g - 3zr 6o.

Bilagor

Bilaga r - Överklagningshänvisning
Bilaga r - Debiteringsbesked
Bilaga r - Kontrollplan
Bilaga r - Tips om att elda hemma från Räddningstjänsten

Beslutet delges

Sökanden + överklagningshänvisning, rek. + MB

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd
på fastigheten Sandåker 1:88

Diarienummer: zorS/ooo5
Fastighetsadress: Kyrkeby Skummedal
Sökande: Patrik och Mynta Sandberg
Adress: Kungsgatan L4,4SSB1 Lysekil

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd
på fastigheten Sandåker r:88. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område
samt bedöms ligga utanför sammanhållen bebyggelse. Den aktuella fastigheten är en i en
grupp av fem bostadsfastigheter, varav fyra redan är bebyggda.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den rr december zooS $ z8+ att meddela
positi"t förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Sandåker r:88, samt delning av denna fastighet. Området är i gällande översiktsplan
Öp o0 betecknat med Rr. Området omfattas av riksintresse enligt 4 kap. z och 4 $$
miljöbalken. Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i beslut den ro april zorS meddelat
tillstånd att anlägga en enskild avloppsanläggning på fastigheten Sandåker t:88.

Berörda grannar Kyrkeby r:t9 och t:t56, samt Sandåker 1:3t, r:78 och r:89 getts tillfiille
att yttra sig över ansökan. Byggherrarna har justerat ansökan i enlighet med inkomna
s¡mpunkter.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad zorS-o5-r5.

Yrkande

Mikael Wennergren (LP): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande
att det på det tekniska samrådet ska tydliggöras och protokollföras att byggnationen ska
utföras så att man följer tillgänglighetskraven i Boverkets Byggregler, t.ex. genom att
planlösning i bottenvåningen kompletteras så att dörrar uppfi'ller krav på öppningsmått,
att avståndet på öppningssidan mot vägg eller motsvarande uppfirller kraven, samt att
köket ska ha fritt mått på minst 1,2o meter mellan fasta enheter.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Mikael Wennergrens tilläggsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 3r $ plan- och
bygglagen (zoro:9oo).
Beslutet motiveras med att åtgärden uppfyller utformningskraven, kan antas uppfylla
tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande
omgivningspåverkan.

Justerare: 
-@/A Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämnden godkänner förslaget till kontrollansvarig:
Lars Nielsen, Brobergsvägen S,4S4g4 Brastad

Byggnadsnämnden beslutar att det på det tekniska samrådet ska tydliggöras och
protokollföras att byggnationen ska utföras så att man följer tillgänglighetskraven i
Boverkets Byggregler, t.ex. genom att planlösning i bottenvåningen kompletteras så att
dörrar uppfizller krav på öppningsmått, att avståndet på öppningssidan mot vägg eller
motsvarande uppfylìer kraven, samt att köket ska ha fritt mått på minst 1,2o meter
mellan fasta enheter.

Krav

För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd har
hållits.
Vid det tekniska samrådet kommer kontrollplanen att fastställas.

I detta ärende krävs utsättning. Kontakta kommunens mätenhet o52g - 61 33 48.

Upplysningar

Åtgärderna får endast påbörjas om byggherren har förfoganderätt över den aktuella
delen av fastigheten. Lovet i sig innebär inget beslut gällande sådan förfoganderätt.

Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked erhållits är
o,S - So prisbasbelopp.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
byggnadsnämnden har utfárdat ett slutbesked.
Byggsanktionsavgiften för att ta i bruk byggnadsverket innan slutbesked erhållits är
o,5 - So prisbasbelopp.

Ett beslut om bygglov och/eller startbesked vinner laga kraft om det inte har överklagats
vid den tidpunkt som infaller senast av följande:

Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del avbeslutet,
eller
Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

Giltighetstid

Bygglovet upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte har päbörjats inom två år, och
avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga r

Bilagor

Bilaga r - överklagningshänvisning
Bilaga z - Debiteringsbesked

Beslutet delges

Sökanden
Kyrkeby r:156 + överklagningshänvisning, rek. + MB

Justerare: &z Utdragsbestyrkande:
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Beslutet underrättas

Kyrkeby r:r9
Sandåker t:3r, t:78, r:89

Beslutet kungörs

Post- och Inrikes Tidningar

Justerare: ,,1"""'"'o'o'fu2 Utdragsbestyrkande:
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parhus på
överbyggt garage på fastigheten Gamlestan 22:1

Diarienummer: zotT/o627
Fastighetsadress: Norra Hamngatan ro-r2,Lysekil
Sökande: Lysekil Gamlestan zz:r AB
Adress: Torreby 48,4SS1B Munkedal

Ä¡endet avser ansökan om bygglov för flerbostadshus och parhus på överbyggt garage på
fastigheten Gamlestan zz:t i Lysekil.
Fastigheten ligger inom område som omfattas av detaljplan antagen den z9 augusti
2oLS, och vilken vann laga kraft den ro juni 2oL4.

Rivningslov för befintliga byggnader på fastigheten lämnades den z9 november zor7.

Under marþlanet, och med nerfart från fastigheten Gamlestan zz:4, anläggs ett
överbyggt garage med z6 p-platser samt 2 handikapparkeringar, vilka ska betjäna
fastigheterna Gamlestan 22:L och zz:4.
Parhuset med wå våningar placeras vinkelrätt mot Gamla Strandgatan, med
förgårdsmark enligt detaljplanekartan.
Den större huskroppen, med rz lägenheter, placeras längs Norra Hamngatan med en
vinkel längs gränsen till Gamlestan zz:4. Byggnaden har tre våningar, och det lägsta
bjälklaget ligger 1,1 meter över gatunivån för att minska insynen i lägenheterna.

Räddningstjänsten samt LEVA i Lysekil AB har lämnat yttrande.
Då ärendet är planenligt samt då planens genomförandetid fortfarandelöper, har frågor
gällande omgir,ningspåverkan redan avhandlats i planarbetet och något nytt
grannehörande har inte gjorts.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad zo13-o5-16.

Yrkande

Mikael Wennergren (LP): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande att köket i
lägenheten Rz ska uppfylla kravet på r,zo meter mellan bänkarna enligt Boverkets
byggregler.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Mikael Wennergrens tilläggsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 3o g plan- och
bygglagen (zoro:9oo).
Beslutet motiveras med att åtgärden uppfuller utformningskraven, kan antas uppfylla
tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande
omgivningspåverkan.

Justerare: A Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden beslutar att köket i lägenheten Rz ska uppfylla kravet på r,zo meter
mellan bänkarna enligt Boverkets byggregler.

Byggnadsnämnden godkänner förslaget till kontrollansvarig:
Martti Kurvinen, Lyse Skalh amn 27 o, 4;gg2 Lysekil

Krav

För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd har
hållits.
Vid det tekniska samrådet kommer kontrollplanen att fastställas.

I detta ärende krävs utsättning. Kontakta kommunens mätenhet o52g - 61 33 48.

Upplysningar

Åtgärderna får endast påbörjas om byggherren har förfoganderätt över den aktuella
delen av fastigheten. Lovet i sig innebär inget beslut gällande sådan förfoganderätt.

Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked erhållits är
o,S - So prisbasbelopp.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
byggnadsnämnden har utfárdat ett slutbesked.
Byggsanktionsavgiften för att ta i bruk byggnadsverket innan slutbesked erhållits är
o,5 - So prisbasbelopp.

I de fall sprängning kan komma att behövas, ska tillstånd hos polismyndigheten sökas.

Ett beslut om bygglov och/eller startbesked vinner laga kraft om det inte har överklagats
vid den tidpunkt som infaller senast av följande:

Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del avbeslutet,
eller
Fyra veckor efter datum för publicering avbeslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

Giltighetstid

Bygglovet upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte har påbörjats inom två år, och
avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga r.

Bilagor

Bilaga r - Överklagningshänvisning
Bilaga z - Debiteringsbesked

Beslutet delges

Sökanden

Sammanträdesprotokoll
zorS-o5-28

Justerare: zr
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Beslutet underrättas

Gamlestan LT.2, !7:9, 20 :5, 20:6, 2oi7, 22.2, 22i4
Kronberget r:82, r:r89

Beslutet kungörs

Post- och Inrikes Tidningar

Justerare:
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Rutiner för att utformning och användbarhet för funktionsnedsatta

Mikael Wennergren (LP) vill ge förvaltningen i uppdrag att se över rutiner för att
säkerställa att kraven på utformning och användbarhet för funktionsnedsatta Haras
samt att förvaltningen återrapporterar till byggnadsnämnden vid nästa möte
zorS-o6-28.

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar enligt Mikael Wennergrens förslag.

Justerare:6-z Utdragsbestyrkande:


