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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan Slätten 15:7 m.fl, Sjukhusområdet, Lysekil 
 

Handläggning 
Ett förslag till Detaljplan Slätten 15:7 m.fl, Sjukhusområdet, har varit utsänt på granskning 
från 2019-05-10 till 2019-06-07. Planförslaget skickades till Länsstyrelsen, centrala organ, 
kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. En kungörelse om granskning 
har varit införd i dagstidningarna Bohusläningen och Lysekilsposten 2019-05-10. 

Den 28 maj 2019 bjöd samhällsbyggnadsförvaltningen in till öppet hus i kommunhusets 
medborgarrum. Tjänstepersoner, politiker samt representant från exploatörssidan fanns på 
plats för att svara på frågor gällande detaljplanen, planprocessen och tilltänkt exploatering. 

Sammanfattning 
Sjukhuset har idag flera tomma lokaler vilket föranlett fastighetsägarens ansökan om ändring 
av användning så att även bostäder, kontor och utbildningslokaler blir tillåtet. Detaljplanen 
tillåter även en ökad exploatering, främst i den sydöstra delen av planområdet. De 
huvudsakliga verksamheterna som finns inom området idag utgörs av vård och äldreboende 
och de kommer att kunna fortsätta i och med den nya detaljplanen. 

Under granskningstiden inkom ett flertal yttranden med många viktiga synpunkter. Liksom 
under samrådstiden är det buller-, trafik och parkeringsförhållandet samt höjder på 
byggnaderna som är mest ifrågasatt. Under granskningen har det även kommit in synpunkter 
på den tillåtna användningen inom planområdet. Flera lyfter vikten av att vårdverksamheten 
på området kommer finnas kvar och uttrycker sin rädsla för att den kommer försvinna i och 
med en etablering av bostäder. 
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Inkomna yttrande och 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
 

Då det i förvaltningens kommentarer står ”detaljplanen” syftas det till det nya 
detaljplaneförslaget. För kommentarer som rör gällande detaljplan (14-LYS-366) benämns 
planen med ”befintlig detaljplan”. 

Nämnden fick nytt namn vid årsskiftet 2018/2019. I kommentarerna används benämningen 
”byggnadsnämnden” för nämnden fram till och med årsskiftet 2018/2019 och 
”samhällsbyggnadsnämnden” från och med årsskiftet 2018/2019. Benämningen ”nämnden” 
innefattar båda två.  

I förvaltningens kommentarer hänvisas det även till några av kommunens planer och 
strategier; 

• Översiktsplan 06 – Lysekils kommuns gällande översiktsplan från 2006 (antagen av 
kommunfullmäktige den 21 juni 2006) 

• Boendestrategi – riktlinjer för att kunna styra planeringen av bostäder i önskvärd 
riktning, att skapa attraktiva och ändamålsenliga boenden för såväl nuvarande som 
blivande kommuninvånare (antagen av kommunfullmäktige 2013-06-27) 

• Markförsörjningsstrategi - en strategi för att underlätta nyetablering av företag och se 
till att det finns tomter för nya bostäder (underlagsdokument till den nya 
översiktsplanen) 

 

Myndigheter och statliga instanser 
 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen 
om den antas.  
 
Motiv för bedömningen  
Länsstyrelsen befarar inte att:  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt.  
• Mellankommunal samordning blir olämplig.  
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs.  
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.  
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion.  
 
Synpunkter på granskningshandlingen  
De synpunkter som har framförts under planprocessen har i allt väsentligt tillgodosetts och 
beaktats.  
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 

 

2. Statens geotekniska institut 
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska 
frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, 
såsom hantering av radon, ingår således inte. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
förändrad användning av området i överensstämmelse med intentioner i översiktsplan från 
2006. 

Underlag: 

Granskningshandlingar, med plankarta och planbeskrivning daterade 2019-04-04.     

1. Bergteknisk utredning; Bergstabilitet och gammastrålning.                                              
Upprättad av Geosigma 2017-06-3 0, reviderade 2018-09-10 och 2018-10-31.   

2. Projekterings PM, Geoteknik. Upprättad av Geosigma 2017-07-07.  

SGI:s synpunkter SGI noterar de revideringar som gjorts avseende bergstabilitet i området 
och de åtgärder som ska genomföras innan planen träder i kraft. SGI har inga ytterligare 
synpunkter inför planens antagande. SGI är normalt inte involverade i tillsynsprocessen i 
bygg- och driftskede, men förutsätter att arbeten sker enligt rekommendationerna i 
granskade handlingar.  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 

 

3. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
Utfartsförbud ej tillåtet i planområdesgräns  
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas 
mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det inte att 
säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara allmän plats i 
den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för 
området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i 
Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för 
planbestämmelser.  
 
Egenskapsbestämmelser  
Värden för takvinkel och nockhöjd saknas för Slätten 5:1. Bestämmelse om största 
byggnadsarea finns under Planbestämmelser men beteckning saknas i Plankartan. Dessutom 
anges inte om största tillåtna byggnadsarea hänförs till fastighetsstorlek eller ej. 
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Skala och format  
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma.  
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.)  
 
Format  
Plankartans utbredning skulle kunna minskas och skalan ökas för att göra planen mer tydlig 
och lättläst.  
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Utfartsförbud ej tillåtet i planområdesgräns  
Lasarettsgatan utgör allmän platsmark och det bedöms nödvändigt att reglera utfartsförbud 
mot dessa. Det är inte önskvärt att ta med fastigheterna söder om gatan i aktuell detaljplan. 

Egenskapsbestämmelser  
Värdena för takvinkel och nockhöjd saknas av redaktionella orsaker på plankartan i 
granskningshandlingarna. Värdena har inte ändrats sedan samrådet samt, som även är 
beskrivet i planbeskrivningen, är desamma som i befintlig detaljplan. 

Skala och format  
Synpunkten noteras och uppgifterna läggs till i plankartan. 

Format 
Synpunkten noteras och formatet ändras. 

 

4. Bohusläns Museum  
Vi hänvisar till vårt tidigare yttrande, noterar att våra synpunkter beaktas och har inget 
ytterligare att tillägga. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 

 

5. Trafikverket 
Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet (TRV 2018/36992) i april 2018 och bedömde då att 
den statliga infrastrukturen inte påverkas.  
 
Trafikverket har inget nytt att tillföra i ärendet. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 
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6. Skanova 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 
invända mot planförslaget. 

På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område markerade.  

Tillägg till tidigare samråd att eventuell undanflyttning av Skanovas anläggning bekostas av 
exploatör. 

Eventuell undanflyttning beställes via e-post: skanova-remisser -goteborg@skanova.se och 
skall göras i god tid innan eventuell åtgärd krävs 

För digitala kartor sam utsättning hänvisas till  www.ledningskollen.se 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. Information om kostnad för undanflyttning av Skanovas anläggning 
vidarebefordras till exploatören. 

 

7. Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall har ingen elnätsanläggning inom området för 
detaljplan Slätten 15:7 m.fl., sjukhusområdet, Lysekils kommun eller inom dess närområde. 

Vattenfall har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 

 

8. Polismyndigheten 
Polismyndigheten har ingen erinran över föreslagen förändring av detaljplan.  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 

 

9. MSB Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap 
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. Länsstyrelsen tillgodoser statens intressen i 
samband med kommunal planering. MSB stödjer länsstyrelsen i den mån de särskilt så 
önskar.  

 

 

mailto:-goteborg@skanova.se
http://www.ledningskollen.se/
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 

 

Kommunala instanser 
 

10. Miljönämnden 
Avlopp: Planområdet är inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Om det ska etableras 
tandvård på området så kan det krävas särskild rening av spillvattnet. 

Avfall: I Planbeskrivningen hänvisar man en hållbar avfallshantering till bygglovsprocessen. 
Miljönämnden förordar istället att platser för avfallshantering anvisas redan i detaljplanen 
för att få en bra helhet och främja goda sorteringsmöjligheter inom planområdet. 

Buller: Bostäder planeras längs Valbogatan och Lasarettgatan, som är väl trafikerad. 
Miljönämnden instämmer med trafik och bullerutredningen om att det för dessa bostäder 
erfordras en fasad med hög ljudisolering som dimensioneras akustiker för ingående 
fasaddelar (fönster, yttervägg, balkongvägg, fönster och luftventiler) för att en god ljudmiljö 
inomhus ska kunna uppnås. 

Dagvatten: Miljönämnden ser positivt på att exploatören uppmuntras att rena dagvattnet 
lokalt genom gröna tak eller andra miljövänliga alternativ, på de byggnader där dagvattnet 
inte leds vidare till växtbädd/svackdike. 

Transporter: Miljönämnden ser positivt på att cykel- och gångtrafikanter främjas i 
planförslaget. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Avfall 
Intentionen är att detaljplanen ska vara hållbar över en lång tid framöver vilket medför ett 
behov av flexibilitet. För att kunna anpassa bebyggelsen utefter de behov och de ändringar 
som den framtida stadsutvecklingen innebär för avfallshanteringen hänvisas planeringen av 
avfallshanteringen till bygglovsprocessen. Rambo AB är remissinstans under planprocessen 
och har skickat in yttrande, se yttrande  15, där det liksom i planbeskrivningen (under 
rubriken teknisk försörjning, avfallshantering) belyses att de av kommunfullmäktige 
fastställda lokala avfallsföreskrifter ska följas. 

Övriga synpunkter noteras. 
 
 

11. Socialnämnden 
Nämnden lämnade yttrande på detaljplanen i samband med att den var ute på samråd våren 
2018. Nämnden avstår från att lämna något mer yttrande.  
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Noteras. 

 

12. Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har inget yttrande angående detaljplanen. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Noteras. 

 
13. Avdelningen för Hållbar Utveckling 

Det aktuella området är i den antagna översiktsplanen (ÖP 06) utpekat som område för 
allmänt ändamål och centrumbebyggelse. Förvaltningens uppfattning är därför att förslaget 
till detaljplan stämmer väl överens med intentionerna i ÖP06. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 

 

14. LEVA i Lysekil 
VA 
Gator och trafik 
LEVA i Lysekil har idag problem med transporter till Långeviksverket på grund av 
framkomligheten, detta på grund av mycket parkerade bilar utmed Långeviksvägen och 
felparkeringar på samma väg förekommer i korsningen till Smedsgatan vilket gör att 
transporter in till reningsverket omöjliggörs. LEVA känner därför oro inför en ökad 
belastning av parkerade bilar i området om planen kan komma att medföra. 

I trafikutredningen står det specificerat att transport med bil med släp samt lastbil ska kunna 
svänga in på Långeviksvägen och Smedvägen. LEVAs krav på transport är att lastbil med släp 
ska kunna ta sig ner till reningsverket. 

LEVA vill hänvisa till de punkter som vi framförde under samrådet ska implementeras i 
granskningshandlingen. 

EL  
Inget att erinra. 

Gatubelysning   
Inget att erinra. 

Fjärrvärme  
Inget att erinra. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Problem med felparkering behandlas ej i detaljplanearbetet. Informationen om svår 
framkomlighet i dagsläget för LEVAs transporter på Långeviksvägen vidareförmedlas 
däremot till trafikansvariga tjänstemän inom förvaltningen för vidare uppföljning.  

Texten om vatten, spillvatten och dagvatten under tekniska frågor i planbeskrivningen 
ändras i enlighet med framförda synpunkter under samrådet. 

 

15. RAMBO 
Förutsättningar: All hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från boende 
och verksamheter i kommunen ombesörjes av Rambo AB på uppdrag av kommunen. 
Bestämmelser om sortering, kärlplacering, framkomlighet för sopfordon m.m. utifrån av 
kommunfullmäktiges fastställda lokala avfallsföreskrifter, liksom arbetsmiljöbestämmelser 
för sophämtning, ska följas vid avfallshantering. 

Förändringar: Vid framtagande av bygglovshandlingar för ny eller ändrad bebyggelse ska 
utrymmen för avfallshantering placeras och utformas så att sortering och hämtning kan ske 
på en både miljö- och arbetsmiljömässigt hållbart sätt enligt Rambos föreskrifter. Det gäller 
även hämtning av avfall från befintliga byggnader. Och verksamheter som ej ska ändras. 

Rambo har inget ytterligare att tillägga då det gäller de synpunkter som kommunen redan 
tagit hänsyn till i planförslaget. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 
huvudsakliga ämnesområden  
 
Nedan följer samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till de huvudsakliga 
ämnesområden där synpunkter inkommit under granskningen.  De huvudsakliga 
ämnesområdena är;   

• Höjder, sol- och skuggförhållande 
• Trafik och parkering 
• Tätortsutveckling 
• Planprocessen 
• Befintlig verksamhet inom planområdet 

 

Höjder, sol- och skuggförhållande 
Det ursprungliga syftet med detaljplanearbetet har varit att uppfylla exploatörens önskemål 
om att få uthyrt tomma lokaler på fastigheten samt öka exploateringen inom vissa delar av 
planområdet.  
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När ett detaljplanekoncept var framarbetat presenterades det i byggnadsnämnden för beslut 
om att skicka ut det på samråd. Nämnden beslutade då (2018-02-08, §13) att möjligheten att 
utöka exploateringen med bostäder ytterligare skulle prövas innan planhandlingarna 
skickades ut på samråd. Planprocessen har lett fram till ett planförslag som tillåter en ökad 
höjd på bebyggelsen inom delar av planområdet jämfört med de höjder som är tillåtna i den 
befintliga detaljplanen, främst i det sydvästra hörnet av planområdet. Den högsta tillåtna 
nockhöjden inom planområdet är däremot densamma som i den befintliga detaljplanen och 
motsvarar den högsta delen av den befintliga bebyggelsen i dagsläget. Sjukhusbyggnadens 
högsta delar utgör idag en del av siluetten i Lysekil tätort och är i ett stadsbildsmässigt 
sammanhang inte önskvärd att överstiga. Då kommunens beslutade planer och strategier om 
bostadsbehov och markförsörjning visar på ett behov av fler bostäder i kommunens 
centralort är det däremot huvudsakligen inte ett alternativ att minska tillåtna höjder vid 
ändringar av befintliga detaljplaner. 

I illustrationsbilagan har höjderna i detaljplaneförslaget jämförts med höjderna i befintlig 
detaljplan. Syftet med jämförelsen är att belysa att byggrätterna i den befintliga detaljplanen 
innebär att fastighetsägaren redan idag har möjlighet att, på delar av fastigheten, bygga högre 
än de byggnader som är där idag. De schematiska byggnaderna som presenteras i bilagan 
visar de höjder på bebyggelse som detaljplanerna maximalt tillåter, vilket vid en jämförelse 
visar att i exempelvis område 3 motsvarar det byggnader som är cirka en meter högre än i 
befintlig detaljplan.  

Det framgår av höjd- och solstudien i illustrationsbilagan att det nya detaljplaneförslaget 
innebär minskad utsikt samt ökad skuggning för vissa av grannfastigheterna och, som även 
står skrivet i illustrationsbilagan, är det fastigheterna sydöst om planområdet som berörs 
mest.  
En av de grundläggande principerna vid framtagandet av en detaljplan är att bedömningar i 
olika frågor kopplade till lagstiftningen ska utgå från vad som är en, från allmän synpunkt, 
lämplig markanvändning. Det ska även alltid tas hänsyn till enskilda berörda intressen. Detta 
är ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen som innebär att det alltid ska 
finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som 
beslutet får för motstående enskilda intressen. Det är de, i kommunen, förtroendevalda 
politikerna som tar beslut om en avvägning mellan dessa intressen inom det utrymme som är 
möjligt enligt reglerna i plan- och bygglagen. 
Sjukhusområdet ligger inom Lysekils tätort där närboende får räkna med vissa 
inskränkningar, till exempel minskad utsikt, vid ny byggnation i området.  
 
Vad gäller resultaten i sol- och skuggstudien anges det i Boverkets samlade 
rekommendationer i skriften Solklart (Boverket, 1991) att ett önskat värde på solighet i 
boendemiljön är minst 5 timmars sol mellan klockan 9.00 – 17.00, vid vår- och 
höstdagjämning. Detta uppfylls inom ramen för detaljplanen. Vid vintersolståndet är 
skuggningen så stor att konsekvenserna av det nya detaljplaneförslaget har liten betydelse 
och har därför inte redovisats i studien.  
 

Trafik och parkering 
I samband med framtagandet av kommunens nya översiktsplan kommer även 
trafiksituationen i kommunen att ses över. Flera av de trafikfrågor som indirekt rör 
planområdet, såsom trafikmönstret i tätorten, kommer således att behandlas under 
översiktsplaneprocessen. 



   

2019-08-19   Sid 12/43 

 
 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12  registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

Samtliga synpunkter om trafik vidarebefordras till de tjänstemän inom förvaltningen som 
ansvarar för trafikfrågor.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är igång med att ta fram en ny kommuntäckande 
parkeringsnorm. Den befintliga normen möter inte dagens behov utan det har därmed 
funnits ett behov av att ta fram en parkeringsnorm som är anpassad för sjukhusområdet och 
samtidigt i linje med hur kommunens nya norm kommer att se ut. Den detaljplaneanpassade 
parkeringsnormen, som är en kompletterande handling till detaljplanen, lyfter fram närheten 
till kollektivtransport samt även samnyttjande av parkeringsplatser som betydelsefulla 
parametrar i bedömningen av parkeringsbehovet. Då detaljplanen tillåter flera olika 
användningsändamål som i sin tur har olika parkeringsbehov är den även förändringsbar 
beroende av om området framöver kommer att rymma bostäder, vårdverksamhet och/eller 
folkhögskola. 
Om det behövs för att en verksamhet/huvudsaklig användning ska fungera tillåts det även 
inom ramen av vissa användningsområden, som i detta fall B-bostäder, C-
centrumverksamhet, D-vård och K-kontor, att parkeringsanläggningar, så som exempelvis 
garageanläggning eller parkeringskällare, uppförs inom planområdet. Förutsättningen för 
detta är att parkeringen kommer att utgöra ett nödvändigt komplement till de användningar 
som tillåts inom det specifika området och inte ha en självständig användning.  

Förvaltningen är även igång med att ta fram en hastighetsplan. När den har antagits i 
kommunfullmäktige kommer åtgärder beträffande hastighetsbegränsning att genomföras. 

Västtrafik ansvarar för busstrafiken i kommunen. Vid en aktualisering av busstrafiken 
stämmer västtrafik av med kommunen för att säkerställa att bussbehovet är tillfredsställt. 
Västtrafik är även en remissinstans vid framtagande av detaljplaner och har således 
möjlighet att yttra sig under planprocessens gång.   

Sweco AB har arbetat fram en trafikutredning, 2017-06-30, där flera förslag till trafikåtgärder 
presenteras. I konsultation med trafikingenjör på förvaltningen har man valt ut en åtgärd 
som ansetts nödvändig i dagsläget, det vill säga en breddning av vägbanan vid krysset 
Lasarettgatan/Långeviksgatan. Övriga förslag väljer man att ta med sig vidare vid den 
tidigare nämnda översynen av trafiksituationen i Lysekils tätort.  

 

Tätortsutveckling 
I den gällande översiktsplanen är området vid sjukhuset markerat som lämplig för allmänna 
ändamål samt centrumbebyggelse. Där står det skrivet att det är i tätorten den största 
efterfrågan finns och att det således är där huvuddelen av bostadsbyggandet kommer att ske 
(sid 23). Det står även att bebyggelsen i tätorten ska kompletteras och utvecklas så att 
bostäder kan uppföras i attraktiva lägen samtidigt som natur-, fritids- och kulturmiljöer 
bevaras och finns tillgängliga i hela tätorten (sid 85). Det framtagna detaljplaneförslaget 
följer direktiven i översiktsplanen. 
 
I och med de användningsändamål som detaljplanen tillåter öppnar planen upp för 
möjligheten att etablera hyresrätter, trygghetsboende och seniorboende. Dessa 
bostadsformer är till för de som är för friska för äldreboende, men vill ha mer trygghet och 
social samvaro, och ingår därför i beteckningen B- bostäder på plankartan och tillåts inte i 
befintlig detaljplan eller inom D- vård. Beteckningen D- vård innebär däremot att desamma 
möjligheterna för att bedriva vårdverksamhet som finns i befintlig detaljplan återfinns i det 
nya planförslaget. Samtliga huvudbyggnader inom sjukhusfastigheten Slätten 15:7 kan 
således innehålla vårdverksamhet. 
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Kommunen har tagit fram flera strategier för bebyggelseutveckling. Sjukhusområdet följer 
kommunens mål i bland annat befintlig boendestrategin och markförsörjningsstrategi i fråga 
om tätorten som lämplig plats för förtätning av bebyggelse med tanke på enkel påkoppling 
till befintlig infrastruktur, närhet till kollektivtrafik och service, samt lämpliga lägenheter för 
äldre. 

Fastighetsägarens intention med den ökade exploateringen är främst att öka på bebyggelsen i 
höjden. Detta är i linje med kommunens översiktsplan samt ovan nämnda strategier. Jämfört 
med befintlig detaljplan är andelen byggbar mark minskad i det nya planförslaget. Ett 
område på cirka 650 m² vid den stora befintliga kastanjen har till exempel avsatts till en 
infiltrationsanläggning för dagvatten samt bevarande av kastanjen, vilket innebär att marken 
kommer att hållas öppen och planteras. Området vid kastanjen kommer även fortsättningsvis 
att fungera som ett grönt inslag i bebyggelsen. 

 

Planprocessen 
Framtagandet av den nya detaljplanen följer en planprocess som regleras enligt plan- och 
bygglagen (PBL). Det finns olika planförfaranden som kan tillämpas vid framtagande av en 
detaljplan: standardförfarande, utökat förfarande samt begränsat förfarande. Kriterier för 
när kommunen ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. När 
detaljplaner bedrivs med standardförfarande, som i detta fall, ska de alltid först skickas ut på 
samråd för att samla in synpunkter. Efter en eventuell omarbetning skickas detaljplanen 
därefter alltid ut på granskning för att samla in nya synpunkter innan den går upp till 
kommunfullmäktige för antagande.  
I PBL finns det regler för hur kommunen ska gå ut med information till olika intressenter. 
Detta görs genom brevutskick till de närmast berörda, samt på kommunens anslagstavla 
(hemsidan). Förutom att gå ut med den information som förfarandet kräver har kommunen 
under denna planprocess även valt att annonsera i Lysekilsposten, Bohusläningen och på 
kommunens Facebook sida, samt att vid två tillfällen bjuda in allmänheten för att förklara 
och svara på frågor rörande innehållet i planhandlingarna. Vid det första tillfället bjöds det in 
till ett samrådsmöte som hölls under samrådstiden våren 2018. Det andra tillfället var under 
granskningstiden då det bjöds in till en informationsträff i form av öppet hus. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen öppnade då upp dörrarna till kommunens medborgarrum 
under två timmar efter stängning. Mötesformen ”öppet hus” valdes för att ge möjligheten till 
var och en av de berörda att komma till tals och få ställa sina frågor till närvarande 
tjänstemän och politiker.  
Hur informationen kommer att förmedlas framöver kommer att ses över inför framtida 
planarbete. 

Tidplanen som är beskriven i planbeskrivningen är en framställning av den lagstadgade 
planprocessen som följs under planarbetet och följer i sin tur kommunens nämnds- och 
styrelsemöten under året. Tidplanen som är beskriven i planhandlingarna är preliminär och 
uppdateras under planprocessens gång beroende av exempelvis eventuella kompletteringar 
av utredningar.  
 

Befintlig verksamhet inom planområdet 
Ett mål vid framtagandet av detaljplanen har varit att skapa en flexibel plan för att kunna 
tillfredsställa både dagens och framtida behov. I nuläget ser man ett framtida behov av 
lägenheter i centralorten (kommunens boendestrategi). Samtidigt vill kommunen bevara 
vårdverksamheten i den mån det är möjligt. Att begränsa de olika användningarna är inte 
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önskvärt då det innebär en inskränkning av detaljplanens flexibilitet. Detaljplanen tillåter 
således både vårdverksamhet, bostadsändamål, kontor samt centrumverksamhet inom större 
delen av hela planområdet (se tidigare beskrivning under Tätortsutveckling på föregående 
sida). Hur stor del av området som ska utgöras av varje användning regleras inte. Detta 
innebär att det nya förslaget inte kommer att inskränka på befintlig möjlighet att bedriva 
vårdverksamhet. 

 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen  
 

16. Slätten 15:9, Reine Samuelsson 
Tycker det blir alldeles för högt, passar inte in i miljön. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden  

 

17. Slätten 26:23, Ulrika Ohlsson Andersson 
Som ägare till fastigheten Slätten 26:23 har jag följande synpunkter: 

1. Ett genomförande av den presenterade planen kommer innebära att sjukhusområdet, 
som redan idag omfattar stora byggnadsvolymer kommer öka ytterligare med 
bebyggd markyta samt mycket högre höjd på byggnaderna då de inkluderar fler 
våningar. Detta påverkar nuvarande villaägare i området.  

 

2. För mig kommer detta innebära att jag kommer gå miste om i stort sett allt solljus då 
de nya byggnaderna kommer skugga min fastighet, året om. 

 

3. Detta kommer även innebära direkt insyn till min fastighet ifrån byggnaderna vilket 
tar bort det privata läget jag har idag som jag värnar mycket om.  

 

4. Vi villaägare har fått bristfällig information angående planerna och därmed inte fått 
möjlighet att komma med synpunkter i tidigare skede, det är endast 
fastighetsägarnas/exploatörernas intresse som har behandlats. Ökad bebyggelse 
innebär mer trafik på en redan vältrafikerad gata och befolkning inom området vilket 
tar bort det lugn som finns idag.  

 

5. De nuvarande byggnaderna är avsedda för sjukvård, det nya planförslaget begränsar 
sjukvårdens framtida utveckling för Lysekils sjukhus. 
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6. Då läge och miljö för min fastighet kommer förändras om planbygget går igenom så 
kommer värdet på fastigheten och fastigheter omkring att minska. 

 

7. Med tanke på att det finns flertal områden där nybyggnationer kunnat lämpa sig 
bättre för byggen som dessa så bör man se över andra byggnadsområden i Lysekil.  

 

Av anledning till ovanstående punkter anser jag att detaljplanen bör omarbetas och inte 
påskyndas då projektet påverkar väldigt många på ett negativt sätt. Vi berörda i omgivningen 
ska ha möjlighet att få vara delaktiga i en så stor process som detta när det påverkar oss så 
negativt! 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Punkt 1, 2, 3 
Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 4  
Se kommentar till Planprocessen samt Trafik och parkering under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 5 
Se kommentar till Befintlig verksamhet inom planområdet under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 6 
Detaljplanen är framtagen i enlighet med Plan- och Bygglagen. Vid prövningen av frågor 
enligt plan- och bygglagen ska kommunen ta hänsyn till både allmänna och enskilda 
intressen. Detta står beskrivet närmare under Höjder, sol- och skuggförhållande under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 7 
Huvudsyftet med detaljplanen är att få utnyttjat tomma lokaler på sjukhusområdet. 
Fastighetsägaren, Hemsö AB, har även sett en möjlighet att utveckla sin verksamhet på 
området. Majoriteten i byggnadsnämnden har sett positivt på detta och har även beslutat om 
att pröva en ökad exploatering. Detta utesluter inte nybyggnation i andra delar av 
kommunen. Sjukhusområdet följer kommunens mål i bland annat boendestrategin och 
markförsörjningsplanen vad gäller lämplig plats för förtätning av bebyggelse med tanke på 
enkel påkoppling till befintlig infrastruktur, närhet till kollektivtrafik och service, lämpliga 
lägenheter för äldre.  

 

18. Slätten 15:13, Susanne Kindstedt och Håkan Kindstedt, 
Slätten 26:24, Håkan Johansson, Slätten 15:8, Claes Olsson 

 
Vi är mycket förvånade över svaret på våra åsikter i samrådshandlingen. Det är inte mycket 
kraft och energi som nedlagt för att utreda de närboendes åsikter om Slätten 15:7 
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detaljplaneförslag. I utställningshandlingen har det presenterat en solstudie, som bekräftar 
de negativa konsekvenserna planen får för vår fastighet! Det tänkta öppna huset för att 
individuellt presentera utställningsförslaget på detaljplanen, lämnar mycket i övrigt att 
önska. Det är ett stort demokratiskt underskott i detaljplanearbetet för Lysekils 
sjukhusområde. 
 
1. Ett antagande och genomförande av planen, innebär att sjukhusområdet, som redan idag 
är bebyggt med stora byggnadsvolymer, kommer att utökas med en mycket ökad bebyggd 
markyta. Det blir framförallt betydligt högre höjd på byggnaderna och fler våningar. Området 
blir, om planen genomförs, mycket hårt exploaterat. Detta rimmar dåligt med omgivande 
befintligbebyggelse som mestadels består av småskalig villabebyggelse. De grönytor, med 
tillhörande träd, som finns inom sjukhusområdet, kommer till stora delar att försvinna. 
 
2. För område 3 sägs att de befintliga byggnaderna som idag är i två våningar ska rivas och 
ersättas med nya byggnader i fyra våningar. Med takvinkel på 27 grader är resultatet 
detsamma som 5 våningar, vilket medför en höjning av befintlig byggnadshöjd med minst 5 
meter. Att den höjden överstiger gällande detaljplan med 1 meter är inget argument. Vi anser 
att den höjd som gällande plan medger är för hög. Det är vad den nya planen medger som ska 
bedömas. 
 
3. För vår fastighet, innebära att de nya byggnaderna kommer att ta bort det mesta av 
solljuset. Den sol- och skuggstudien som redovisats bekräftar de negativa konsekvenserna. 
En stor del av vår tomt, inkluderat uteplats, kommer att skuggas under större del av dagarna, 
vår-, sommar-, höst och vinter, även kvällar. Den föreslagna placeringen av bostadshusen (20 
meter från vår fasad till de nya husens fasad), kommer även att innebära en direkt insyn i 
vår bostad från de planerade byggnadernas fönster.’ 
 
4. Det är anmärkningsvärt och en stor brist i planhandlingarna att konsekvenserna för 
grannfastigheterna över huvud taget inte behandlas. Det är endast fastighetsägarnas/ 
exploatörernas intressen och allmänintressena som behandlas i planen. Detta är 
inte förenligt med lagkraven. Konsekvenserna för berörda fastigheter ska redovisas, även om 
de som i detta fall ligger utanför gränsen till planområdet. I sydväst, söder och öster ligger 
småhusfastigheter som via allmän plats gränsar till planområdet. Mest påverkade av de 
ökade byggnadsvolymerna blir fastigheterna öster om Valbogatan. Eftersom det inom 
planområdet kommer att bo och verka betydligt fler människor än idag, så kommer påverkan 
från ökad trafik till och från området att beröra alla som har fastigheter i anslutning till 
planområdet. 
 
5. Med tanke på planens innehåll så borde planarbetet föregåtts av ett planprogram. Då hade 
berörda enskilda och myndigheter haft möjlighet att komma med synpunkter i ett tidigt 
skede av planarbetet. 
 
6. Planen saknar en ordentlig genomlysning av dagvattenproblematiken i området. Befintliga 
fastigheter på nordöstra sidan, från Landsvägsgatan till sjukhuset har ständiga 
problem med dagvattnet. Trafiken överbelastar dagligen Valbogatan och Lasarettsgatan. 
Föreslagna problemlösningen vid krysset Lasarettsgatan – Långeviksgatan måste starkt 
ifrågasättas! Den lösningen tar i anspråk än mer av tomtmarken runt sjukhuset och 
ger knappast önskad effekt. Den minskar inte antal fordon. 
 
7.Varför görs ingen MKB (miljökonsekvensbeskrivning) 
 
8.Varför görs ingen modell över planändringen, så att även icke kunniga inom. 
Detaljplanering kan se vilka konsekvenser, som det föreslagna detaljplaneförslaget medför? 
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9. Tidplanen för detaljplanen är mycket kort. Vi anser att det inte är lämpligt att skynda fram 
med något som kommer att påverka, så många. Speciellt inte när förslaget innebär en mycket 
stor överexploatering av nämnda område! 
 
10. Det konstateras i planbeskrivningen att planförslaget överensstämmer med kommunens 
översiktsplan. I ÖP står det ”allmänt ändamål och centrumbebyggelse”. Bostäder kan under 
vissa förutsättningar accepteras. Även av detta skäl borde planarbetet inletts med ett 
planprogram. Förslaget till detaljplan överstiger med råge syftet för intentionerna i gällande 
översiktsplan, vilket man i planbeskrivningen hänvisar till att man håller sig inom! 
Området har i alla tider varit avsatt och avsett för sjukvård, med där tillhörande 
verksamheter. Det nya planförslaget begränsar sjukvårdens utveckling på Lysekils sjukhus! 
 
11. Enligt Fastighetsmäklare i Lysekil kommer värdet på fastigheterna att minska. Då Lysekil 
är en mindre ort på landsbygden, väntas inte planförslaget ge en positiv värdeökning. Här får 
det med största sannolikheten motsatta effekterna. 
 
12. Vi anser att byggplanerna innebär en oacceptabel inskränkning av våra friheter. I 
förslaget till detaljplan tas ingen hänsyn till kringliggande fastigheter och vi känner oss nu 
väldigt ledsna och oroliga inför framtiden. 
 
13. Om Hemsö får som de vill, kommer området att exploateras mycket kraftigt! De medför 
också stor ökning av värdet på fastigheten, vilket gör den attraktivare vid försäljning. Hemsö 
har inte i sitt syfte som ägare, ambitionen att förvalta bostäder. Med det som grund, kommer 
bostäderna som byggs att med stor sannolikhet bli bostadsrätter. Alternativet är att man 
säljer fastigheten. Detta kommer att påverka området för all framtid. 
 
14. Andra tomter som är lämpliga för bebyggelse med hyreshus och bostadsrätter finns 
tillgängliga i Lysekils kommun. En aktuell översiktsplan saknas varför allmänna intressen för 
detaljplanerat område inte är preciserat och konkretiserat. Alternativa platser som 
är bättre lämpade att uppföra hyreshus på kan således finnas. 
 
15. Pga. ovanstående punkter, anser vi att detaljplanen medför en avsevärd försämring av 
hela kvarterets livs- och boendemiljö, trafiken som idag gränsar till maximum, kommer att 
nå oacceptabla nivåer. De höjder som är föreslagna i detaljplaneförslaget kan inte 
accepteras! Vi anser, med vad vi här ovan anfört, att planförslaget skall omarbetas i sin 
helhet! 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

För inledande synpunkt se kommentar till Planprocessen under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 1 och 2 
Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande samt Tätortsutveckling under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

 
Punkt 3 
Placeringen av husen i område betecknat 3 på illustrationsplanen i planbeskrivningen sid 14, 
regleras av en remsa med ”prickad mark” längs med Valbogatan i plankartan. 
Planbestämmelsen ”prickad mark” innebär att marken inte får förses med byggnad. Det 
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avståndet som är satt motsvarar samma avstånd som befintliga byggnader har till Valbogatan 
idag.  
Se även kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

 
Punkt 4 
Konsekvenserna för omgivningen är en självklar del i framtagandet av detaljplanen, vilket 
också är därför inkomna yttranden är viktiga för planarbetet. Att analysera detaljplanens 
konsekvenser för planområdets omgivning är en viktig del av arbetet under planprocessen.  
Konsekvenserna studeras bland annat i sektioner, och i 3D-modell (presenterade i 
illustrationsbilagan) och stäms av mot kommunens mål och strategier, vilket också har 
beskrivits i planbeskrivningen. 
Det är nämnden som sedan beslutar huruvida planens konsekvenser för berörda parter är 
acceptabla eller ej vid framtagandet av planhandlingarna för att prövas i andra myndigheter 
och slutligen antas i kommunfullmäktige. 
 
Punkt 5 
Kommunen har inte sett det nödvändigt att upprätta ett planprogram. Detaljplaneförslaget 
strider inte mot översiktsplanen och antas inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Punkt 6 
Den nämnda befintliga dagvattenproblematiken och stora trafikbelastning är inte en 
konsekvens av detaljplanen utan behöver ses över i ett större sammanhang. Detta beskrivs 
även i kommentaren till Trafik och parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 
 
Punkt 7 
Kommunen har upprättat en behovsbedömning av planen och bedömer där att planens 
tänkbara effekter inte kommer att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och 
säkerhet eller olämplig hushållning med mark, vatten och andra resurser. Underlaget till 
bedömningen har hämtats från kommunens kartdatabas, där innehållet kontinuerligt 
uppdateras av ansvariga myndigheter, samt utredningar. 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande över behovsbedömningen, samt i samrådsyttrande, meddelat 
att de delar kommunens åsikt. 
 
Punkt 8 
Som tidigare nämnts så har kommunen tillsammans med exploatören tagit fram en digital 
modell över exploateringen på sjukhusområdet. Ett utdrag ur denna modell samt en 
metodbeskrivning har under granskningen redovisats i en illustrationsbilaga. Fysiska 
modeller tas endast fram vid de tillfällen då tilltänkt byggnation är mycket styrd. Intentionen 
med detaljplanen för sjukhusområdet är att skapa en flexibilitet som kan möta den framtida 
utvecklingen. En flexibel plan är svår att illustrera i modell utan behöver en förklaring. Vid 
funderingar kring eventuella otydligheter i planhandlingarna uppmuntras det till att 
kontakta kommunen som är behjälplig i att förklara handlingarnas innehåll.  
 
Punkt 9 
Se kommentar till Planprocessen under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 
huvudsakliga ämnesområden . 

 
Punkt 10 
Se kommentar till Tätortsutveckling samt Befintlig verksamhet inom planområdet under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 
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Punkt 11 
Se kommentar till punkt 6 i yttrande 17. 
 
Punkt 12 
Se tidigare kommentar till punkt 4. 
 
Punkt 13 
Som är beskrivet i planbeskrivningen sid 3 så är det en stor andel tomma lokaler på sjukhuset 
som har föranlett fastighetsägaren/Hemsö AB att ansöka om ändring av användning så att 
även bostäder, kontor och utbildningslokaler blir tillåtna. 
Hemsös förslag till exploatering har godkänts av byggnadsnämnden för vidare prövning i 
planprocessen, där även majoriteten har uppmuntrat till prövning av en ökad exploatering av 
bostäder. 
 
Punkt 14 
Se kommentar till punkt 7 i yttrande 17. 
 
Punkt 15 
Synpunkten noteras. 
 

19. Slätten 5:1, Christer Larsson och Tove Rosendal 
Som fastighetsägare till Slätten 5:1, Smedgatan 12, har vi följande synpunkter. Om inget 
annat anges syftar synpunkterna till SWECOs kompletterande bullerutredning från 2018-09-
24.  
 

1. Bilaga gällande 3D-vy för Slätten 5:1 saknas 
2. Tabell 5 anger felaktigt att uteplats på balkong för Slätten 5:1 uppfyller bullerkravet 

LpA,eq < 50 dB(A). Beräknat värde är 53 dB(A)! 
3. Tabell 6. Antalet maximala ljudhändelser/timme nattetid för Smedgatan kan inte 

stämma då trafiken till kommunens förråd vid reningsverket börjar före kl. 6 varje 
dag, även lördag och söndag. 

4. Gällande analys Slätten 5:1 sid 11 är gatunamnen felaktiga, skall vara Smedgatan och 
Långeviksgatan. 
Primära uteplatser på balkong respektive markplan på Slätten 5:1 finns etablerade 
sedan lång tid tillbaks. Riktvärden för buller överskrids för alla primära uteplatser på 
fastigheten. Analys av tänkbara åtgärder från kommunens och/eller exploatörens sida 
för att minska bullerstörningarna saknas! 

5. En detaljerad bedömning och analys av möjligheterna till god ljudnivå inomhus 
saknas för Slätten 5:1! 

6. För fastigheten Slätten 5:1 överskrids bullernivån för industri- och annat 
verksamhetsbuller nattetid, >40 dB(A). Inget förslag på åtgärder finns redovisat! 

7. Ingen samlad analys gällande den överlagrade bullerpåverkan från trafik och 
industribuller finns redovisad. En analys kommer troligen visa på högre bullernivåer 
under hela dygnet för alla berörda fastigheter! 

8. Ingen analys för buller under byggtiden finns redovisad. 
9. Enligt kommunens lokala miljömål ska: ”De lokala miljömålen som redovisas i ÖP 

06 ska integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och 
samhällsekonomiska intressen. I den här detaljplanen är det övergripande 
miljömålet ”god bebyggd miljö” aktuellt, vilket innebär att: kommuninvånarna skall 
inte utsättas för bullerstörningar över de riktvärden som riksdagen fastställt”  
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I samrådsredogörelsen har kommunen inte bemött att man inte kommer uppfylla 
gällande miljömål för bullerstörningar! 

 
OBS i SWECOS rapport finns flera felaktiga figurhänvisningar mm. 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Punkt 1 
3D-vyerna i illustrationsbilagan visar metoden för hur tilltänkt exploatering har analyserats i 
3D-modellen. Det innebär således att flera situationer på och i anknytning till planområdet 
har analyserats. Det nya detaljplaneförslaget innebär ingen ändring av byggnadsrätten i den 
västra delen av planområdet för Slätten 15:7 och förändrar därmed inte situationen för 
fastigheten Slätten 5:1 i relation till vad som tillåts i nuläget. 

Punkt 2 
Bullerutredningen, 2018-10-25, har reviderats, 2019-08-12, och går nu att finna på 
kommunens hemsida under ”Bygga, bo och miljö”, ”Detaljplaner”, ”Pågående detaljplaner”, 
samt ”Lysekil”. Det framgår där att Slätten 5:1 ska utvärderas enligt riktvärden för befintliga 
bostäder (Naturvårdsverkets vägledning och riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid 
befintliga bostäder, reviderad juni 2017) och inte, som i tidigare utredning, enligt SFS 
2015:216. Bostaden på Slätten 5:1 är uppförd före 1997 och ska därmed inte överskrida 65 
dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. För uteplatser finns det inga riktvärden. 
Bullerkonsulten, Sweco Environment AB, anger att en jämförelse av bullerkartorna för noll- 
och planalternativ visar att ombyggnationen inte leder till någon ökning av maximala 
ljudnivåer. På grund av det föreslås inga bullerskyddsåtgärder. 

Punkt 3 
I tabell 3 i den reviderade utredningen (tabell 6 i den tidigare utredningen från 2018-10-25) 
har värdena för nattetid plockats bort och ersatts med en jämförelse av nollalternativ och 
utbyggnadsalternativ för år 2038. Dessa värden visar en viss ökning i maximala 
ljudhändelser/timme. Däremot så beräknas ingen förändring i beräknade ljudnivåer. 

Punkt 4 
För ljudnivå på uteplats se kommentar till punkt 2. 

Övriga synpunkter gällande gatunamn noteras. 

Punkt 5 
De regleringar som finns i detaljplanen för hur byggnadsverk ska placeras och utformas 
syftar till att förordningens nivåer ska klaras utomhus. Tekniska krav på byggnadernas 
utförande för att klara BBR:s nivåer inomhus ska inte ställas i detaljplanen utan hanteras i 
byggprocessen med tekniskt samråd, startbesked och slutbesked. 

Punkt 6 
Som det står beskrivet i planbeskrivningen (s. 24) är panncentralen ett fåtal tillfällen under 
året och har därför av miljöenheten (tillsynsmyndighet) bedömts ej medföra olägenheter. En 
störning ska ha en viss varaktighet för att anses vara en olägenhet för människors hälsa. 

Punkt 7 
Enligt Sweco AB går det inte att analysera olika typer av bullerkällor tillsammans. Människan 
är känsligare för industribuller än trafikbuller och de båda bullerkällorna måste redovisas 
och utvärderas separat. De två olika typerna av buller behandlas var för sig i 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/vagar-och-jarnvagar/vagledn-riktv-buller-vag-spar-befintliga-bostader-rev-juni2017.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/vagar-och-jarnvagar/vagledn-riktv-buller-vag-spar-befintliga-bostader-rev-juni2017.pdf
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trafikbullerförordningen SFS 2015:21, samt Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller, där det framgår att det ställs högre krav på buller från 
industri än från trafik. 
 
Punkt 8 
Buller från byggtiden regleras inte i detaljplanen. Det är miljöenheten som bedömer vilka 
krav som kan ställas för att begränsa risken för störningar. I sin bedömning utgår 
miljöenheten från naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) 
där riktvärden för acceptabla ljudnivåer från byggplatser är angivna. Råden är avsedda att ge 
vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått vad gäller störning av 
buller från områden där bullrande bygg- och anläggningsverksamhet pågår.  

Punkt 9 
Detaljplanen uppfyller kommunens miljömål för den delen av byggrätten som ändras. 
Byggrätten för fastigheten Slätten 5:1 ändras inte i det nya detaljplaneförslaget.  

 

20. Kronberget 1:166, Anita och Kjell Wallin 
Undertecknade Långeviksgatan 3, Kronberget 1:166 lämnade ett yttrande gällande Detaljplan 
Slätten 15:7, 2018-05-07. 

Vi påpekade då att vi ser ett stort problem angående trafik och parkeringsmöjligheter i 
bostadsområdet. 

Efter kommunens sammanställning, 2019-04-04 ser vi inte att dessa åsikter har beaktats. 
Med anledning av detta, vill vi än en gång lyfta frågorna. 

Som permanent boende i området är vi väl medvetna om den nuvarande trafiksituationen. 
Då det nu planeras en ut/tillbyggnad av sjukhusområdet, kommer givetvis all 
personbilstrafik att bli mer intensiv. 
Även i en rapport från Sweco 2017-06-30 (på uppdrag av Lysekils kommun) bedöms 
trafiksituationen att öka. 
Kommunen ser däremot inte detta som ett problem, utan lyfter fram samåkning och 
kollektivt resande som lösningen. 

Förutom en ökning av personbilstrafiken, bör kommunen också ta hänsyn till all tung trafik 
som sker genom bostadsområdet, till Levas lagerdepå i Långevik. 
Som vi tidigare har påpekat (2018-05-07) påverkar detta även bullernivån dagtid, kvällar och 
nätter året om. Detta inte minst under snöröjningsperioden. 

Innan en ev exploatering, och därmed en ökad trafikintensitet, borde detta beaktas. En rimlig 
konsekvens borde under alla omständigheter vara att snarast flytta Levas salt och sanddepå 
från Långevik. 
Dels skulle den tunga trafiken avlägsnas från bostadsområdet. Dels skulle det positivt möta 
den förväntade ökningen av personbilstrafiken. 

Vi vill också på nytt framlägga synpunkter vad gäller parkeringsmöjligheterna. 
Som boende i området ser vi dagligen, redan nu, en brist av dessa. Det gäller tex personal, 
besökande till sjukhemmet o andra vårdinrättningar. 
Kommunen ser inte heller detta som ett problem. I sin rapport anses det att efterfrågan 
varierar över dygnet och att samutnyttjande av platserna är lösningen. 
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Om ut/tillbyggnad sker, kan kommunen inte styra vilken typ av verksamhet/boende som 
kommer att finnas inom detaljplanen.  
Vi ställer oss därför frågande till hur kommunen kan bedöma vilket behov som förväntas 
finnas, vad gäller parkeringsplatser. Inte heller hur detta kan lösas.  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Synpunkten gällande LEVAs trafik till och från lagerdepån är vidarebefordrad till LEVA samt 
ansvariga tjänstepersoner inom förvaltningen. 

Se kommentar till Trafik och parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

 

21. Slätten 18:8, Håkan Kihlén och Denny Mattson 
Kommunens mål: åstadkomma goda attraktiva boendemiljöer för alla i Lysekils kommun 
även alla skattebetalande i kommunen. 

Illustrationsplan: 2 hus nr.3 

Önskemål från Hemsö är att få utöka från 2 våningar till 4 våningar + 1 m ökad nockhöjd. 
Boendemiljön i området är högst 2 våningar varför ett höghus på 4 våningar skulle inte passa 
in i boendemiljön. Det vi kan tänka oss är 3 våningar. 

Vad gäller buller från skorsten: Leva bedömer att olägenheten med buller är försumbar då 
det sällan används. Vi som bor här upplever olägenhet som stor när den används. Problemen 
började när de bytte till en mindre skorsten. Det måste vara i kommunens och LEVAs 
intresse att lösa problemet inte bara att vi ska stå ut med oljudet. Vi tog reda på en firma som 
löser sådana problem: Stål och Rörkonstruktioner AB. Det hjälper till med ljudproblem vid 
pannanläggningar. De gör ljuddämpare anpassade efter pannans frekvensband där det 
störande ljudet kommer ifrån. 

Trafikmiljö: 

Då trafiken i området kommer säkert att öka vill vi få samma hastighetsbegränsning som 
nedre valbogatan, dvs, 30 km och helst med farthinder då många har svårt att hålla 
hastigheten i tätbebyggt område. 

Då bullernivån i vårt område kommer att förändras så uppmanar kommunen Hemsö att 
ljudisolera lägenheterna bättre. Det är naturligtvis omtänksamt. Men hur blir det med oss 
övriga som bor här? Får vi finna oss i detta kanske? 

Hemsö enda intresse är att maximera vinsten på andras bekostnad, dvs skattebetalare i 
kommunen. Var de vill göra allt för att öka attraktiviteten för vidare försäljning. Vems 
intresse har kommunen? 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Illustrationsplan 
Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande samt Tätortsutveckling under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 
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Vad gäller buller från skorstenen så är panncentralen, som tidigare kommenterat i 
kommentaren till yttrande 19 punkt 6, i drift ett fåtal tillfällen under året och har därför av 
miljöenheten (tillsynsmyndighet) bedömts ej medföra olägenheter. En störning ska ha en viss 
varaktighet för att anses vara en olägenhet för människors hälsa. Synpunkten om åtgärd för 
reducering av buller från skorstenen noteras och vidarebefordras till LEVA. 

Trafikmiljö 
Se kommentar till Trafik och parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

I den senaste bullerutredningen, Sweco AB 2018-09-24, har man tagit med den närmast 
kringliggandebebyggelsen i bedömningen av buller. För äldre befintlig miljö (bostäder 
byggda före våren år 1997, Naturvårdsverket) tillåts en högre bullernivå vid fasad, 65 dBA 
jämfört med 60 dBA för ny bebyggelse. 

Vad gäller synpunkten om Hemsös intressen så har, som tidigare nämnts i kommentar till 
yttrande 18 punkt 13, Hemsös förslag till exploatering godkänts av byggnadsnämnden för 
vidare prövning i planprocessen. Majoriteten i byggnadsnämnden har även uppmuntrat till 
prövning av en ökad exploatering av bostäder för att i detaljplanen tillfredsställa behovet av 
bostäder i Lysekils tätort (byggnadsnämnden 2018-02-08, § 13). Det har även beslutats om 
att illustrera sol-, skugg- och höjdförhållandena i granskningshandlingarn i syfte att kunna 
göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen (byggnadsnämnden 2018-08-30, 
§ 85). 

 

22. Slätten 15:12, Läkarvillan 
Vi är mycket förvånade över svaret på våra åsikter i samrådshandlingen. 
Informationsinsatserna till närboende och dess eventuella åsikter har i det närmaste 
negligerats, avseende Slätten 15:7 detaljplaneförslag.  

1. Ett antagande och genomförande av planen innebär att sjukhusområdet, som redan 
idag är bebyggt med stora byggnadsvolymer, kommer att utökas. Det blir betydligt 
högre höjd på byggnaderna och fler våningar än ursprungligt. Området kommer att 
bli hårt exploaterat. Omgivande befintlig bebyggelse består av småskalig 
villabebyggelse. De grönytor med tillhörande träd, som finns inom sjukhusområdet, 
kommer till stora del att försvinna. 
 

2. För område 3, 4, och 5 sägs att de befintliga byggnaderna som idag är i två våningar 
ska rivas och ersättas med nya byggnader i fyra plan. Med takvinkel på 27 grader är 
resultatet detsamma som 5 våningar, vilket medför en höjning av befintlig 
byggnadshöjd med minst 5 meter. Att den höjden överstiger gällande detaljplan med 1 
meter är inget argument. Vi anser att den höjd som gällande plan medger är för hög 
och det är vad den nya planen medger som ska bedömas. Byggnad 4 i handlingarna, 
den gamla sjukhusbyggnaden skall ökas med en våning. Byggnad 5, skall ha 5 
våningar + vind. Alla de nämnda byggnadsförändringarna, påverkar området menligt. 
 
 

3. Den sol- och skuggstudie som redovisats bekräftar de negativa konsekvenserna. 
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4. Läkarvillans utfart är begränsad i både sikt och kraftig trafik på Valbogatan och vi är i 
dagsläget mycket oroliga för dess konsekvenser – inte minst under byggtiden. Liten 
hänsyn har tagits till Valbogatans bredd och trafikintensitet. Tvivlen är stora med 
tanke på att Valbogatans förlängning är matarled för Valbodalens industriområde, 
vilket medför tung trafik längs hela leden. Likaså bör antalet beräknade 
parkeringsplatser ses över med större precision och intresse. 
 

5. Tyvärr kan konstateras att det är fastighetsägarnas/ exploatörernas och 
allmänintresset som behandlas i planen. Enskilda fastighetsägare i direkt anslutning 
till området berörs inte. Detta är inte förenligt med lagkrav i en detaljplaneprocess. 
Konsekvenserna för berörda fastigheter bör redovisas, även om de som i detta fall 
ligger utanför gränsen till planområdet. I sydväst, söder och öster ligger 
småhusfastigheter, som via allmän plats gränsar till planområdet. Eftersom det inom 
planområdet kommer att bo och verka betydligt fler människor än idag, kommer 
påverkan från ökad trafik till och från området att beröra alla som har fastigheter i 
anslutning till planområdet.  
 
 

6. Med tanke på planens innehåll borde planarbetet föregåtts av ett planprogram. Då 
hade berörda enskilda och myndigheter haft möjlighet att komma med synpunkter i 
ett tidigt skede av planarbetet. 

 

7. Planen saknar genomlysning av dagvattenproblematiken i området. Befintliga 
fastigheter på nordöstra sidan, från Landsvägsgatan till sjukhuset, har historiskt haft 
problem med dagvattnet.  

 

8. Den föreslagna problemlösningen vid krysset Lasarettsgatan – Långeviksgatan måste 
ifrågasättas.  

 

9. Varför har ingen MKB – miljökonsekvensbeskrivning utförts? 

 

10. Planändringen över området är så omfattande att en modell över området borde 
göras. De underlag som presenteras är så undermåliga att Förvaltningslagens 
intentioner för information ej uppfylls. 

 

11. Tidplanen för detaljplanearbetet är för kort med tanke på dess omfattning. Vi anser 
att detaljplanen är så omfattande och viktig att tiden bör utsträckas. Många i området 
känner att detaljplanearbetet forcerats fram. Missnöjet visades tydligt på öppet hus i 
Stadshuset. 

 

12. Området är sedan lång tid avsett för sjukvård, med där tillhörande verksamheter. Det 
nya planförslaget begränsar sjukvårdens utveckling på sjukhusområdet. Sjukvården 
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står idag inför stora utmaningar och vi ser med all sannolikhet fram emot en 
decentralisering av vårdverksamhet från de stora sjukvårdskomplexen. Små starka 
enheter är kanske svaret på bättre och högre kvalitet och inte minst närmare 
slutanvändaren. Det vore i skrivande stund olyckligt om planarbeten inte tar hänsyn 
till framtida möjligheter för sjukhusområdet. 

Sammantaget anser vi att detaljplanen inte är bra och att den begränsar framtida utveckling 
av sjukvårdande verksamheter inom Lysekils sjukhusområde. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Punkt 4 och 8 
Se kommentar till Trafik och parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 10 
Enligt Förvaltningslagen (2017:900) § 25 ska de som är berörda parter underrättas om allt 
material av betydelse för beslutet och ges tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över 
materialet. I informationen, som publicerats i Lysekilsposten, Bohusläningen, på 
kommunens hemsida samt skickats ut till samrådskretsen, är det angivet var samtliga 
planhandlingar erhålls samt vart man ska vända sig vid behov av ytterligare upplysningar. 

Punkt 12 
Se kommentar till Befintlig verksamhet under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

För övriga synpunkter se kommentarer till yttrande 18. 

 

23. Kronberget 3:2, Stig Börjesson 
Den bullerutredning som har gjorts i samband med att detaljplan upprättats visar att 
bullernivåer och trafikmängd vid vår fastighet kommer att öka dramatiskt vid ett 
genomförande av detaljplanen. Vi kräver att det i detaljplanen tas upp vilka åtgärder som 
kommer att vidtagas för att ta bort olägenheter av trafik och buller. 

 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Som det står beskrivet i kommentaren till yttrande 21 har man i den senaste 
bullerutredningen, Sweco AB 2018-09-24, tagit med den närmast kringliggande 
bedömningen av buller. För äldre befintlig miljö (bostäder byggda före våren år 1997, 
Naturvårdsverket) tillåts en högre bullernivå vid fasader, 65 dBA jämfört med 60 dBA för ny 
bebyggelse. 

 

Politiska partier 
 

24. Liberalerna  
Liberalerna anser det är bra att fastighetsägaren vill utveckla och förnya sitt ägande. 
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Men vi anser att höjderna mot Valbogatan blir för höga och att i de centrala delarna av 
området skall bostäder undantas. 

Vi vill att trafiksituationen för gående och cyklande förbättras på Lasarettsvägen-
Gymnasievägen. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande samt Trafik och parkering under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

 

Övriga enligt sändlistan  
 

25. Hyresgästföreningen 
Planområdet ligger geografiskt nära till centrumfunktioner, busshållplats och rekreation och 
lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bristen på hyresrätter är stor i Lysekil därför gläder det 
oss att intensionerna i planen är att bygga hyresrätter.  

Vi vidhåller vårt yttrande i samrådsskedet där vi anser att kommunikationsfrågorna är 
mycket viktiga. Vad gäller parkering har ni redovisat en lösning för detta som vi inte kan ta 
ställning till om det  

Kollektivtrafiken är, enligt Västtrafik, inte hindrade av utbyggnaden. Vi kan dock inte se att 
man tagit hänsyn till att fler bofasta genererar fler resenärer och kanske högre turtäthet. 
Speciellt då man riktar in sig på utökat äldreboende, möjlighet till vårdverksamhet och 
alternativt folkhögskola.  

Hyresgästföreningens ambition är att verka för att det byggs flerbostadshus som många har 
råd att bo i. Hyresrätten är en förutsättning för en flexibel arbetsmarknad. Vi anser att 
planen direkt bidrar till detta.  

 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till Trafik och parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Inledande synpunkt om hyresrätter noteras. 

 

26. HSO Handikappföreningen 
HSO Lysekil vill härmed att grönområden som finns i området ska bevaras då det är väldigt 
få grönområden där. Ett av grönområdena (vid ”gamla långvården”) nyttjas dessutom av bl.a. 
FUB:s medlemmar eftersom flera bor på ett korttidsboende där. De har inte så stor möjlighet 
att ta sig ut och har därför ett stort behov att denna gröna yta. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Ett område på cirka 650 m² vid ”gamla långvården” har avsatts till en infiltrationsanläggning 
för dagvatten samt bevarande av befintligt kastanjeträd vilket innebär att marken kommer att 
hållas öppen och planteras. Inom samma område har det även satts en bestämmelse om att 
bevara den stora kastanjen. Se kommentar till Tätortsutveckling under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden  

 

Övriga 
 

27. Slätten 26:20, Magnus Ekblad  
Inkommit en dag efter frist för inlämnande av yttrande, 2019-06-08 

 
Har tagit det av del av den trafikutredning som gjorts men den nämner förutom 
trafikvolymen bara hastighetsgränser i området men inte de stora problem vi har med 
extremt höga hastigheter, men ökad risk och buller som följd. 
Några reflektioner: 

1. Ökad trafikvolym/intensitet 
Lysekil fick aldrig en andra in/utfart från Tröten med broar över dalarna som det 
skissades på i mitten av 70-talet, vi har därför fortsatt en komplicerad trafiksituation. 
Anslutningen till Bansvik på 70-talet från Badhusberget gjorde att det blev en slinga 
runt staden inkl Valbogatan vilket i sig är effektivt. 
Trafikmängden har ökat stadigt med samma infrastruktur som på 60-talet vilket inte 
är hållbart i längden. 
Många fordon rundar Sjukhuset givetvis för man har ett ärende, men en del trafik 
kanske skulle kunna reduceras/elimineras som inte ens behöver köra runt stan. 
 
Det är främst tungtrafiken som är påfrestande vad gäller volym/hastighet, exempel 
• Slambilar. Går det inte hitta en annan avlämningspunkt än Valbodals rös för att 

slammet ska nå reningsverket? 
• Busstrafiken (exkl skolbuss) 

Behöver ett kustsamhälle flera busslinjer som kör sina turer runt hela staden? 
Det borde räcka med att bussarna endast angör vid en riktig busstation vid Södra 
Hamnen, gick inga bussar då staden hade tågtrafik och det funkade nog. 
Minimera trafiken till en mindre matarbuss som betjänar en slinga i staden samt 
infartsparkering. 
I det korta perspektivet måste bussarna med nuvarande sträckning få en 
slutstation med vändslinga vid gamla gymnasiet. Som det är idag backas det och 
vänds med bussar i korsningen Valbogatan /Lasarettsgatan eller kör man ner till 
Landsvägsgatan och upp igen eller upp på Tröten- heltokigt. 
 
Jag är i övrigt rädd för att gatan inte mår speciellt bra, det har börjat vibrera på ett 
helt annat sätt en för bara 2-3 år sedan från framförallt busstrafiken. Ett tecken 
kanske var att en belysningsstolpe utanför Valbogatan 40 började luta kraftigt för 
ett par veckor sen och fick tas bort. 
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2. Förändrat beteende/hastighet 
Hastigheten på främst Valbogatan och i korsningarna har ökat markant de senaste 
åren. Tror inte många uppfattar eller bryr sig om att det är 30kmh, det gäller 
nyttotrafik (inkl kommunen) såväl som privatbilister. 
Dagens hinder hjälper föga, man tar liksom sats/före och efter. På kvällar/mornar är 
det fri fart upp/ner inkl korsningen mot Lasarettsgatan. Målning i gatan av 
”30” inklusive övergångsställen underhålls inte, kommunen har to m valt ta bort ett 
övergångställe i korsningen. 
Vi har under årens lopp varit i kontakt med trafikingenjör, kommunalråd, 
Trafiksäkerhetsföreningen för att få lite stöd tex elektroniska skyltar för att 
uppmärksamma bilister på sin fart, men inget intresse/resurser har funnits. Polisen 
har vid ett fåtal tillfällen (på Buhlins tid) gjort mätningar i samband skolstart. 
Vissa fastighetsägare och bussbolagen har motsatt sig gupp av olika pga skaderisk, 
frågan om det är hållbara argument med dagens lösningar. Jag lämnade förslag på ett 
farthinder som bara aktiveras om man kör för fort(lucka) 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till Trafik och parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

 

28. Ulrika Holst, Slätten 26:13, Lars och Emelia Wallberg, 
Slätten 26:26, Giovanna Marin Flores, Slätten 15:6, Stig 
Einarsson och Tarja Moilanen 

Vi är mycket förvånade över svaret på våra åsikter i samrådshandlingen. Det är inte mycket 
kraft och energi som nedlagt för att utreda de närboendes åsikter om Slätten 15:7 
detaljplaneförslag. I utställningshandlingen har det presenterat en solstudie, som bekräftar 
de negativa konsekvenserna planen får för vår fastighet! Det tänkta öppna huset för att 
individuellt presentera utställningsförslaget på detaljplanen, lämnar mycket i övrigt att 
önska. Det är ett stort demokratiskt underskott i detaljplanearbetet för Lysekils 
sjukhusområde. 
 
1. Ett antagande och genomförande av planen, innebär att sjukhusområdet, som redan idag 
är bebyggt med stora byggnadsvolymer, kommer att utökas med en mycket ökad bebyggd 
markyta. Det blir framförallt betydligt högre höjd på byggnaderna och fler våningar. Området 
blir, om planen genomförs, mycket hårt exploaterat. Detta rimmar dåligt med omgivande 
befintligbebyggelse som mestadels består av småskalig villabebyggelse. De grönytor, med 
tillhörande träd, som finns inom sjukhusområdet, kommer till stora delar att försvinna. 
 
2. För område 3 sägs att de befintliga byggnaderna som idag är i två våningar ska rivas och 
ersättas med nya byggnader i fyra våningar. Med takvinkel på 27 grader är resultatet 
detsamma som 5 våningar, vilket medför en höjning av befintlig byggnadshöjd med minst 5 
meter. Att den höjden överstiger gällande detaljplan med 1 meter är inget argument. Vi anser 
att den höjd som gällande plan medger är för hög. Det är vad den nya planen medger som ska 
bedömas. 
 
3. För vår fastighet, innebära att de nya byggnaderna kommer att ta bort det mesta av 
solljuset. Den sol- och skuggstudien som redovisats bekräftar de negativa konsekvenserna. 
En stor del av vår tomt, inkluderat uteplats, kommer att skuggas under större del av dagarna, 
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vår-, sommar- höst och vinter, även kvällar. Den föreslagna placeringen av bostadshusen (20 
meter från vår fasad till de nya husens fasad), kommer även att innebära en direkt insyn i 
vår bostad från de planerade byggnadernas fönster.’ 
 
4. Det är anmärkningsvärt och en stor brist i planhandlingarna att konsekvenserna för 
grannfastigheterna över huvud taget inte behandlas. Det är endast fastighetsägarnas/ 
exploatörernas intressen och allmänintressena som behandlas i planen. Detta är 
inte förenligt med lagkraven. Konsekvenserna för berörda fastigheter ska redovisas, även om 
de som i detta fall ligger utanför gränsen till planområdet. I sydväst, söder och öster ligger 
småhusfastigheter som via allmän plats gränsar till planområdet. Mest påverkade av de 
ökade byggnadsvolymerna blir fastigheterna öster om Valbogatan. Eftersom det inom 
planområdet kommer att bo och verka betydligt fler människor än idag, så kommer påverkan 
från ökad trafik till och från området att beröra alla som har fastigheter i anslutning till 
planområdet. 
 
5. Med tanke på planens innehåll så borde planarbetet föregåtts av ett planprogram. Då hade 
berörda enskilda och myndigheter haft möjlighet att komma med synpunkter i ett tidigt 
skede av planarbetet. 
 
6. Planen saknar en ordentlig genomlysning av dagvattenproblematiken i området. Befintliga 
fastigheter på nordöstra sidan, från Landsvägsgatan till sjukhuset har ständiga 
problem med dagvattnet. Trafiken överbelastar dagligen Valbogatan och Lasarettsgatan. 
Föreslagna problemlösningen vid krysset Lasarettsgatan – Långeviksgatan måste starkt 
ifrågasättas! Den lösningen tar i anspråk än mer av tomtmarken runt sjukhuset och 
ger knappast önskad effekt. Den minskar inte antal fordon. 
 
7.Varför görs ingen MKB (miljökonsekvensbeskrivning) 
 
8.Varför görs ingen modell över planändringen, så att även icke kunniga inom. 
Detaljplanering kan se vilka konsekvenser, som det föreslagna detaljplaneförslaget medför? 
 
9. Tidplanen för detaljplanen är mycket kort. Vi anser att det inte är lämpligt att skynda fram 
med något som kommer att påverka, så många. Speciellt inte när förslaget innebär en mycket 
stor överexploatering av nämnda område! 
 
10. Det konstateras i planbeskrivningen att planförslaget överensstämmer med kommunens 
översiktsplan. I ÖP står det ”allmänt ändamål och centrumbebyggelse”. Bostäder kan under 
vissa förutsättningar accepteras. Även av detta skäl borde planarbetet inletts med ett 
planprogram. Förslaget till detaljplan överstiger med råge syftet för intentionerna i gällande 
översiktsplan, vilket man i planbeskrivningen hänvisar till att man håller sig inom! 
Området har i alla tider varit avsatt och avsett för sjukvård, med där tillhörande 
verksamheter. Det nya planförslaget begränsar sjukvårdens utveckling på Lysekils sjukhus! 
 
11. Enligt Fastighetsmäklare i Lysekil kommer värdet på fastigheterna att minska. Då Lysekil 
är en mindre ort på landsbygden, väntas inte planförslaget ge en positiv värdeökning. Här får 
det med största sannolikheten motsatta effekterna. 
 
 
12. Vi anser att byggplanerna innebär en oacceptabel inskränkning av våra friheter. I 
förslaget till detaljplan tas ingen hänsyn till kringliggande fastigheter och vi känner oss nu 
väldigt ledsna och oroliga inför framtiden. 
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13. Om Hemsö får som de vill, kommer området att exploateras mycket kraftigt! De medför 
också stor ökning av värdet på fastigheten, vilket gör den attraktivare vid försäljning. Hemsö 
har inte i sitt syfte som ägare, ambitionen att förvalta bostäder. Med det som grund, kommer 
bostäderna som byggs att med stor sannolikhet bli bostadsrätter. Alternativet är att man 
säljer fastigheten. Detta kommer att påverka området för all framtid. 
 
14. Andra tomter som är lämpliga för bebyggelse med hyreshus och bostadsrätter finns 
tillgängliga i Lysekils kommun. En aktuell översiktsplan saknas varför allmänna intressen för 
detaljplanerat område inte är preciserat och konkretiserat. Alternativa platser som 
är bättre lämpade att uppföra hyreshus på kan således finnas. 
 
15. Pga. ovanstående punkter, anser vi att detaljplanen medför en avsevärd försämring av 
hela kvarterets livs- och boendemiljö, trafiken som idag gränsar till maximum, kommer att 
nå oacceptabla nivåer. De höjder som är föreslagna i detaljplaneförslaget kan inte 
accepteras! Vi anser, med vad vi här ovan anfört, att planförslaget skall omarbetas i sin 
helhet! 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till yttrande 18. 

 

29. Slätten 17:2, Lars T Hansson 
Det är alldeles utmärkt att nu äntligen utveckla detaljplanen för sjukhusområdet. 
Jag gillar huvudtankarna i planarbetet. Bra att tillåta en mix av olika verksamheter inklusive 
bostäder. Viktigt är att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande i kommunen.   
Jag förstår dock inte varför man vill koppla vidare på Valbodalsgatan gamla och omoderna 
struktur med hus närmast gatan. Detta gäller även det sk. kronikerhemmet som på 1940-talet 
”råkade” bli byggt just där och utmed Valbogatan.  
Låt sjukhusområdet utgöra en ny och egen struktur mot angränsande områden. 
Bohuslandstinget gjorde så vid den stora tillbyggnaden för ett antal år sedan. 
Jag saknar lite visionärt tänk. 
 
Hus ”5” placerat invid korsningen Lasarettsgatan o Valbogatan är fel. Vi vet att trafiken 
kommer att öka om än i begränsad omfattning, då skall man inte bo så nära.  
Valbodalen kommer så småningom med en ny detaljplan att ge ökad trafik. Trötemyrsvägen 
måste snarast öppnas genom Trötenområdet för viss nyttotrafik ex.vis busstrafik, som inte 
behöver belasta Valbogatan söderut osv. 
 
Vad göra? 
Bygg ett punkthus i områdets sydöstra hörn. Detta kan frigöra mer yta till det befintliga 
grönområde samtidigt som bostäderna kommer bort från själva gatukorsningen. Det bör 
även ge positiva skuggeffekter på angränsande villabebyggelse. Tillåt punkthuset att bli max 
höjden på höghusdelen av områdets senaste nybyggnad. 
Placering? Nära kastanjeträdet. Det lilla grönområdet har även två gamla och storväxta 
lindar. Den närmast korsningen kan förmodligen överleva bygget av ett punkthus. Det är inte 
rimligt att ett gammalt kastanjeträd om än vackert skall styra en viktig del av omvandlingen 
av sjukhusområdet. Resultatet efter omvandlingen kommer att gälla under väldigt många år 
framåt. Träd är viktiga och krav kan läggas på kompensationsplantering. Det går att köpa 
relativt stora träd - kastanjer osv och plantera dessa i mer publika områden än denna 
”innergård”. 
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Husen ”3” är även en relikt av den gamla strukturen. Tänk lite nytt. Föreslå en huskropp i ett 
nytt läge, innergården / parkeringen. Undersök att även här bygga ett punkthus, kanske med 
lägre höjd. Befintliga ”3” hus kan relativt enkelt omvandlas till P-hus - källare plus ett plan. 
Skuggeffekterna på angränsande bostäder minimeras. 
 
Sjukhusområdet värdefulla läge i centralorten förtjänar bästa utformning i kommande 
omvandlingsprocess. Här kan bl.a. byggas bostäder med enastående boendekvaliteter och 
med närhet till det mesta. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Intentionen är att skapa en sammanhållen bebyggelse, så väl inom planområdet som i 
relation till kringliggande bebyggelse. Att koppla vidare på Valbogatans struktur är främst 
med tanke på de, i plankartan, tillåtna höjderna på bebyggelsen samt dess avstånd till gata. 
Vad gäller placeringen av bebyggelsen inom området så finns det flera olika möjligheter. De 
byggnader som är visade på illustrationsplanen är ett förslag från exploatörens håll för att 
visa på att detaljplanen är genomförbar. De former som de illustrerade byggnaderna har är 
typiska former för de funktioner som byggnaderna är tänkta att innehålla. En av exploatörens 
ursprungliga tankar var att bygga ett äldreboende i planområdets sydöstra hörn, därav 
byggnadens ”L-form”. 

För synpunkt om trafikmönstret i förbindelse till planområdet se kommentar till Trafik och 
parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga 
ämnesområden . 

Kastanjen tillför området flera olika värden. I en naturinventering, utförd 2016 av Calluna 
AB, är kastanjen utpekad som ”skyddsvärt träd” (planbeskrivningen s. 8) som spelar en viktig 
roll i området sett ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Genom att skapa en vacker miljö, 
med variation under året, bidrar det också till att stärka upplevelsevärdena i området. Gamla 
träd har fler livsmiljöer att erbjuda än unga träd, därför ökar antalet arter med trädets ålder. 
I urbana miljöer står träden ofta solitärt och blir solbelysta, vilken är ytterligare en faktor 
som är viktigt för många arter i dessa miljöer. 

 

30. Slätten 36:2, Therese och Daniel Olofsson 
 

• Tänkta byggnader är alldeles för höga. Passar inte ihop med övrig byggnation. 
• Med tänkta byggnationen bör en annan trafiklösning komma till stånd.  
• Om man ska bygga bör man bevara den gamla sjukhusmiljön och uppföra byggnader i 

samma stil och höjd.  
• Hur löser man fråga med skola och barnomsorg? Redan nu är det är klasserna fulla på 

Mariedalsskolan. 
• Tråkigt att man tar grönytor i anspråk. Viktigt att bevara dem.  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
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Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande, Trafik och Parkering samt 
Tätortsutveckling under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga 
ämnesområden . 

Bohusläns Museum har varit kontaktade i bevarandefrågor. Utifrån deras rekommendationer 
har en bestämmelse om tillåtna färger på husen längs med Valbogatan införts i detaljplanen. 
Även de tillåtna takvinklarna i området med den äldre delen av sjukhuset utgår från befintlig 
bebyggelse.  

Utbildningsförvaltningen är en av remissinstanserna som har möjlighet att yttra sig under 
både samrådet och granskningen. De har hittills inte haft några synpunkter på detaljplanen. 
Inledningsvis under planarbetet gjordes även en avstämning med utbildningsförvaltningen i 
syfte att undersöka framtida behov inom utbildning och barnomsorg. 

 

31. Slätten 1:266, Tobias Olofsson 
Jag har fått information till mig gällande detaljplan för sjukhusområdet Slätten 15:7 m.fl, jag 
tycker på alla plan att detta är en mycket icke attraktiv idé, planen kommer att öka trafiken 
på en redan hårt belastad Valbogata som redan sedan flera år är i väldigt dåligt skick samt att 
med mycket stor sannolik så kommer detta bygge ta bort möjligheten till den lilla kvälls sol 
som vi redan har. 

Jag motsätter mig detta planerade utbygge fullt ut. 

 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande samt Trafik och parkering under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

 

32. Slätten 26:10, Birgitta och Kjell Gustavsson 
Nu är det så här jag bor på Nygatan 13, så vår baksida leder mot byggnationen, vilket vi 
tycker är förfärligt. Vi kommer att få som en mur emot oss med 5 våningar höga hus, där vi 
nu har en öppen härlig yta med fin sol långt fram på kvällen. Som ni förstår så sjunker värdet 
på våra hus, vilket inte är så roligt. För baksidan på dessa hus är fantastiskt rena landet lugn 
och ro som vi vill ha det, men kanske Lysekils kommun ersätter oss för förlorat värde på våra 
hus. Som ni förstår har vi också kämpat med våra hus renoverat osv, som kostar pengar som 
inte vi vill förlora. Hoppas ni förstår detta!  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande samt Tätortsutveckling under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden  

Se även kommentar till yttrande 17 punkt 6 för synpunkt om minskat värde på fastigheten. 
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33. Slätten 26:5, Mats Ivarsson och Eva-Carin Martinsson, 
Slätten 26:17, Roberth Fägersten och Annelie Axelsson 
Fägersten 

 
Vi är oroliga för att i en förlängning kommer hela området bestå av bostäder. Vi som bor i 
Lysekil vill att sjukhusområdet utvecklas mot samma verksamhet som finns idag. 

När vi har en växande befolkning kräver detta en central plats för vårdinrättningar som har 
bra tillgänglighet till fots och med kollektivtrafik. 

Markens värde kommer att öka så mycket att det är stor risk att området styckas upp och sälj 
för bostadsändamål. 

Hemsö köpte fastigheten med den plan som gäller, klarar de inte av att förvalta detta kanske 
de borde låta någon annan aktör ta över detta. 

Vi vill att planen delas så att bostäder endast tillåts i en liten del av fastigheterna.  

Trafiksituationen längre ned på Valbogatan kommer att bli mycket ansträngd det är redan 
idag en ohållbar situation. 

Om man ökar trafiken till detta område måste Valbogatan byggas om från Landsvägsgatan 
till sjukhusområdet. 

Trafiken kommer även att öka vid Gullmarsskolan - hur hanteras detta? 

Vi vill att trafiksituationen för Valbogatan i sin helhet samt Gullmarsskolan utreds innan 
beslut om plan tas. 

Bebyggelse i plan är på tok för hög och följer inte terrängen så som befintlig bebyggelse gör. 
Detta kommer att påverka den trevliga upplevelsen som området har i dag negativt. 

Vi vill att höjder på befintliga byggnader sätts in som max höjd i ny plan. 

Synpunkter på underlaget. 

Illustrationsbilaga 20190304  

Denna behandlar bland annat solstudie. 

Vi befarar olägenhet pga. skuggning på vår fastighet speciellt under vintermånaderna. 

Solstudien är felaktigt utförd då nockhöjd på fastigheterna på Valbogatan uppges till 16 
meter, medan höjd enligt nytt detaljplaner förslag sektion C-C blir 18 meter. 

Vi vill att befintlig höjd på samtliga fastigheter sätts som max höjd i ny plan. Om höjderna 
ändras skall ny solstudie utföras och bedömas även mot vintermånaderna då bygghöjden 
kommer att ha som störst inverkan med skuggning. 

 

Illustrationerna är bristfälligt utförda då de nya bostadshusen som ersätter befintliga hus på 
Valbogatan inte visas även med nuvarande höjder. Detta gör att ingen referens eller känsla 
för ny höjd går att få. 

Vi vill att befintlig höjd på fastigheter sätts som max höjd i ny plan. 
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Industribuller utredning 

Ljudnivå från ombyggd panncentral är mycket störande vid vår fastighet och troligtvis är 
beräknade värde på ljudtryck mycket lägre än de faktiska. 

Det är felaktigt att bedöma ljudtrycket på marknivå när man har en förhållandevis låg 
skorsten jämfört med omkringliggande bebyggelse. 

Innan ombyggnad av panncentral var detta inget problem. 

Att denna ombyggnad är gjord utan sedvanligt bygglovsprövning är felaktigt eftersom 
störande buller som påverkar vår fastighet har ökat markant. 

Vi kommer även att göra en tillsynsanmälan så att byggnadsnämnden kan skapa ett 
tillsynsärende hur denna ombyggnad blev godkänd utan bygglov. 

Vi begär även att bullerutredning görs om och tar hänsyn till nya högre fastigheterna i plan 
samt omkringliggande fastigheter i högre terräng. 

Se även slutsats i rapport nedan. 

”Slutsats  

Beräknade ljudnivåer från skorstenen vid panncentralen vid Lysekils sjukhus visar att 
Naturvårdsverkets riktvärden (Tabell 4) kan klaras för vissa driftfall, tidsperioder och 
byggnadstyper men inte samtliga.  

Dagtid (06-18) beräknas alla närliggande bostäder och äldreboende att klara riktvärde 
utomhus för driftfallen 2-6 MW.  

Riktvärde för kvällstid (18-22) beräknas endast klaras helt för bostäder i 2 MW driftsfallet. 
För driftfall 4-9 MW beräknas det ske överskridanden som ökar i omfattning med högre 
effekt.  

I samtliga driftsfall sker överskridande av riktvärde vid äldreboende.   

Nattetid (kl.22-06) beräknas överskridande av riktvärde för samtliga driftfall (2-9 MW) och 
byggnadstyper” 

Vi begär med hänsyn till ovanstående att man beslutar om kraftiga restriktioner på drift 
underdagtid samt ingen drift undernattetid på denna anläggning. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande, Trafik och parkering samt Befintlig 
verksamhet under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga 
ämnesområden . 

Vad gäller synpunkten om illustrationerna i illustrationsbilagan så är höjden på 
bostadshusen längs med Valbogatan, också kallade ”sjuksköterskebostäderna” illustrerade på 
bilden som visar befintlig situation. 

Industribullerutredningen redovisar ljudnivån 1,5 meter över mark samt fasadpunkter och 
avser då den högsta ljudnivån i något av våningsplanen. 
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Vad gäller bygglov för ombyggnad av panncentralen så har ÅF consult tagit fram ett PM, 
daterad 2013-01-24, om att ingen av åtgärderna var bygglovspliktiga. Skrivelsen har 
bekräftats och signerats av handläggare på bygglovsenheten. 

Vad gäller begäran om restriktioner på drift av panncentralen hänvisas till kommentar till 
yttrande 19 punkt 6 samt yttrande 21. Synpunkten vidarebefordras till miljönämnden som är 
tillsynsansvarig. 

 

34. Slätten 26:9, Fredrik Forsberg och Therese Lundberg 
1. En exploatering enligt detaljplanen innebär en stor förändring på den befintliga 

miljön. Det blir mindre öppet och luftigt. Det blir mer Centrumbebyggelse 
 

2. Vår boendetillvaro blir helt annorlunda då vi får insyn i trädgården och fastigheten. 
Vår tomt blir mer inträngd.  

 

3. Efter konsultation med fastighetsförmedlare är det stor risk att värdet på huset 
minskar då det attraktiva läget utan insyn är borta. 

 

4. Exploateringen gör att trafiken ökar på Valbogatan. 
 

5. Oro över sjukhusverksamhetens framtid om man ändrar detaljplanen. 
 

6. Vi motsätter oss helt att detaljplanen ska ändras så att Hemsö får bygga höga hus på 
området. Ett område som mestadels består av villabebyggelse. 

 
 

7. Om man ser på skuggstudien så är det märkligt att man överhuvudtaget överväger att 
bygga där. Det tas inte alls hänsyn till närboende kommuninvånare. 

 

8. Det har varit mycket dålig information till närboende om byggnationen. Folk i vår 
närhet har inte förstått vidden av det hela. Hade kommunen haft viljan att visa tydligt 
hur det kommer att bli hade en 3D modell varit ett väldigt bra sätt. Man kunde också 
ha delat ut information i brevlådan till de som bor i närområdet. Vi har både LP, 
Facebook, Instagram och är inne på kommunens hemsida dagligen men vi missade 
detta helt under förra samrådstiden. Det är väldigt få som kommunen anser är 
sakägare till detta projekt. Vi är jätteglada att detta röstades ner så att vi nu får 
chansen att ge våra synpunkter.  

 

9. Känslan är att någon vill påskynda beslutet så att vi närboende inte ska hinna reagera.  
 

10. Det är konstigt att när man vill bygga något själv måste man ha alla grannars 
godkännande men detta gäller tydligen inte kommunen själv 

 

11. Det var mycket dåligt att ha ett öppet hus där inte alla fick plats och som plötsligt 
övergick i ett möte som inte alla kunde ta dela av eller hann ta del av då folk trodde 
det var ett öppet hus. 
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12. Det som lyftes på öppet hus/mötet var möjligheterna som 
exploatörerna/fastighetsägarna skulle få och allmänna intresse med denna nya 
detaljplan. Konsekvenserna för berörda fastighetsägare i närområdet pratades det 
inte om, då gick man mer i försvar. 

 

13. I samrådsredogörelsen står att den höga belägenheten medför en minst möjlig 
inverkan på utsikt för kringliggande bebyggelse. Och att den pekats ut som ett 
lämpligt område för exploatering. Vem har pekat ut detta som lämpligt och när? Vem 
i kommunen bedömer höjden på det tänkta bygget som lämplig i förhållande till 
närliggande bebyggelse?  

 

14. Vad betyder egentligen en detaljplananpassad parkeringsnorm? För det är svaret som 
ges om parkeringsfrågan. 

 

15. Vi är intresserade av att ta del av handlingarna kring när beslutet togs att försöka 
ändra detaljplanen. I vilken instans skedde detta? Vem gav förslaget till byggnationen 
och dess höjder. Vi undrar lite då Hemsö själva sa att de egentligen inte ville ha 
lägenheter? Det känns som att det är någon annan som vinner på att bygga där! 

 

16. Vad vinner VI då som närboende, skattebetalande Lysekilsbo på detta? 
Jo konsekvenserna för oss blir: 
• Minskat värde på huset 
• Svårare att sälja då det attraktiva läget försämras 
• Folk kommer att se in till vår fastighet/tomt och vår rätt till personlig integritet 

kränks 
• Vantrivsel 

 

Vi är mycket besvikna på hur kommunen hanterar informationen kring detta. 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Punkt 1 

Se kommentar till Tätortsutveckling under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 2 och 3 

Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Se även kommentar till yttrande 17 punkt 6 för synpunkt om ändring av värde på fastighet. 

Punkt 4 och 14 

Se kommentar till Trafik och parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 5 
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Se kommentar till Befintlig verksamhet under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 6 och 7  

Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 8, 9 och 11, 12 

Se kommentar till Planprocessen under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 
huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 10 

Framtagandet av detaljplanen följer den i Plan- och Bygglagen reglerade planprocessen.  

Punkt 13 

Se kommentar till Tätortsutveckling under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
till huvudsakliga ämnesområden . 

Beslut gällande detaljplanen under planprocessens gång fattas av politikerna i nämnden. De 
slutgiltiga detaljplanehandlingarna antas i kommunfullmäktige.  

 
Punkt 15 

Beslutet om att pröva en ökad exploatering av bostäder fattades i byggnadsnämnden 2018-
02-28 §13. Protokollet från mötet är publicerat på kommunens hemsida under fliken 
”Kommun och politik”. 
 
Punkt 16 

Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Övriga synpunkter noteras. 

 

35. Slätten 26:6, Johan och Annika Bergbrant 
Vi som lysekilsbor vill att sjukhusområdet utvecklas mot samma verksamhet som finns idag. 

När vi har en växande befolkning kräver detta en central plats för vårdinrättningar som har 
bra tillgänglighet till fots och med kollektivtrafik. 

Markens värde kommer att öka så mycket att det är stor risk att området styckas upp och 
säljs för bostadsändamål. 

Hemsö köpte fastigheten med den plan som gäller, klarar de inte av att förvalta detta kanske 
de borde låta någon annan aktör ta över detta. 

Vi vill att planen delas så att bostäder endast tillåts i den "gamla" delen av fastigheterna.   

Trafiksituationen längre ned på Valbogatan kommer att bli mycket ansträngd det är redan 
idag en ohållbar situation. 
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Om man ökar trafiken till detta område måste Valbogatan byggas om från Landsvägsgatan 
till sjukhusområdet. 

Trafiken kommer även att öka vid Gullmarsskolan - hur hanteras detta? 

Vi vill att trafiksituationen för Valbogatan i sin helhet samt Gullmarsskolan utreds innan 
beslut om plan tas. 

  

Bebyggelse i plan är för hög och följer inte terrängen så som befintlig bebyggelse gör. 

Detta kommer att påverka den trevliga upplevelsen som området har i dag negativt. 

Vi vill att höjder på befintliga byggnader sätts in som max höjd i ny plan. 

  

Synpunkter på underlaget. 

 Illustrationsbilaga 20190304  

Denna behandlar bland annat solstudie. 

Vi befarar olägenhet pga. skuggning på vår fastighet speciellt under vintermånaderna. 

Solstudien är felaktigt utförd då nockhöjd på fastigheterna på Valbogatan uppges till 16 
meter, medan höjd enligt nytt detaljplaner förslag sektion C-C blir 18 meter. 

Vi vill att befintlig höjd på samtliga fastigheter sätts som max höjd i ny plan. Om höjderna 
ändras skall ny solstudie utföras och bedömas även mot vintermånaderna då bygghöjden 
kommer att ha som störst inverkan med skuggning. 

 Illustrationerna är bristfälligt utförda då de nya bostadshusen som ersätter befintliga hus på 
Valbogatan inte visas med nuvarande höjder. Detta gör att ingen referens eller känsla för ny 
höjd går att få. 

Vi vill att befintlig höjd på fastigheter sätts som max höjd i ny plan. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till yttrande 33. 

 

36. Slätten 6:19, Magnus och Marie-Louise Bäck 
Vi vill att trafiksituationen måste förbättras på Valbogatan, Lasarettsvägen och 
Gymnasievägen. I dag är det väldigt mycket trafik. Vi som bor Stenhuggaregatan har redan i 
dag svårt att komma i på gatan eftersom det är så mycket trafik åt båda hållen. 
Trafiksäkerheten på Lasarettsvägen, Gymnasievägen och Valbogatan måste också förbättras 
för gående och cyklande.  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
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Se kommentar till Trafik och parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden  

 

37. Slätten 26:27, Markus och Anneli Fjellsson 
Det förslag till ny detaljplan vi har tagit del av ser jag som en tydlig försämring av 
bostadsmiljön i det som idag är att se som ett relativt lugnt villaområde kring nuvarande 
sjukhusområde. 
Det som kommer att påverka oss i närliggande fastigheter negativt är främst den ökande 
trafiken med tillkommande ökad bullernivå, avgaser och en mer riskfylld trafikmiljö för 
barnen i området. Utöver detta förstörs den nu lummiga och luftiga miljön i området och 
dessutom innebär det en förlust av soltimmar vår/höst. 

Vi är också oroliga vad den ökade bullernivån som utredningen visar kommer att innebära 
för vår del, då vi redan idag lider av att ljud från vissa motorfordon är väldigt höga pga. ett 
eko mellan nuvarande byggnader. Detta undrar vi om man har tagit hänsyn till i 
bullerutredningen.  

Vi är i princip positiva till att ägarna vill satsa på området. Inte minst huset i område 3 som 
stått tomma och som nu förfaller. Vi förstår att det behövs göras en planändring om 
områdets användning och syfte ändras men tycker det är olyckligt med den utökade 
bygghöjden på byggnader i områdena 3 och 5 som kommer att medges enligt det nya 
förslaget.  

Istället menar vi att syftet mycket väl borde kunna ske med nu gällande höjdbegränsningar 
på 15 meters nockhöjd när det gäller område 3, då redan det skulle vara en betydande 
höjning från dagens byggnader på 11 meters nockhöjd. Att bibehålla dagens nockhöjd vore 
givetvis det allra mest önskvärda. 

När det gäller område 5 tycker vi att den föreslagna ändringen från 1 till 5 våningar är 
orimlig, eftersom den helt skulle ändra karaktären på stadsdelen. Att idag köra upp för 
Valbogatan och, när man kommer upp mot aktuellt område, känna att det ”öppnar upp” och 
blir både ljusare och luftigare, skulle istället ändras till känslan av att vara i skuggan av 
Valbogatans ”höghuslängor” än mer befästas av ett ännu högre hus på toppen av backen.  

 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
 
Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande samt Tätortsutveckling under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

Trafik- och bullersituationen har utretts av Sweco AB, 2017-06-30 samt i en reviderad 
utredning av buller från 2018-10-25. Utredningarna har legat som grund till 
ställningstaganden vid framtagandet av detaljplanen.  
 
  

38. Slätten 36:8, Hans Axelsson och Ingrid Antonzon 
Inkommit två dagar efter fristen för inlämning av yttrande, 2019-06-09 

- Höjden:  
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Förslaget innebär att utsikten från vår fastighet kommer till stora delar begränsas, vilket 
innebär en kraftig värdeminskning. 

Vi anser att befintliga höjder skall bibehållas. 

- Verksamhet:  

Området är idag anpassat för sjukvård och det bör så förbli. Detta är inte bara viktigt för 
Lysekil utan också närliggande småkommuner. Hemsö bör som fastighetsutvecklare själva 
aktivt verka för att få aktörer inom vård och omsorg att etablera sig så att ändamålet med 
fastigheterna upprätthålls. Här verkar den dolda agendan vara att maximera sitt vinstuttag 
(på bekostnad av oss närboende vars fastighetsvärden minskar) framför att bedriva och 
utveckla den verksamhet som området var ämnat för vid övertagandet. Det står tomma 
lokaler i dagsläget så varför inte fokusera på att fylla dessa. Vi motsätter oss alltså utbyggnad 
med syfte till bostäder enligt liggande förslag.   

 

- Trafik 

Om området tillåter bostäder/boenden, lär trafiksituationen öka markant. Här anser vi att 
befintlig infrastruktur inte är anpassad efter detta och måste ses över. Att belasta Valbogatan 
med mer trafik än idag låter orimligt då det redan idag är en svår situation.  

Väljer man att öppna "Katastrofen" får detta i sin tur en negativ inverkan för alla de skolbarn 
som går på Mariedalsskolan och Gullmarsskolan. Helt enkel medför detta en mer riskfylld 
skolväg för våra barn.   

- El och VA 

Är befintlig El/ VA-nät anpassat för ett kraftigt ökat boende i området eller blir detta 
skattebetalarna i Lysekil som skall stå notan för detta? 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till Höjder, sol- och skuggförhållande, Trafik och parkering samt Befintlig 
verksamhet under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga 
ämnesområden  

Vad gäller elförsörjning så finns elledningar inom området. Som det står i planbeskrivningen 
(s. 23) så ska ny bebyggelse anslutas till befintliga nät. LEVA bedömer att de nya 
bostadshusen kan matas från LEVAs befintliga transformatorstation på Trötemyrsvägen. 
Sjukhusets el matning sker idag via fastighetsägarens 10 kV ställverk, men kan kopplas på ett 
lågspänningsabonnemang under förutsättningen att en transformatorstation byggs. 
Kostnaden faller då på fastighetsägaren/exploatören. 

I planbeskrivningen står det även att det ska erläggas en anläggningsavgift för den allmänna 
VA-anläggningen enligt gällande taxa när förbindelsepunkt upprättats och meddelats. För 
fastigheter som redan i dag har VA-anslutning skall anläggningsavgiften justeras enligt 
gällande taxa för byggrätter som utökas från tidigare plan. Det står även att exploatören ska 
bekosta eventuella flyttningar/ombyggnader av befintliga ledningar vid genomförandet av 
detaljplanen. 
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39. Slätten 1:271, Leif och Elisabeth Blad 
Vi vill protestera mot planerna att bygga bostäder på sjukhusområdet. 

Det kan komma att påverka värdet på vår bostadsrätt negativt, mer biltrafik, var ska alla bilar 
parkeras till dessa lägenheter?, grönområden runt sjukhuset försvinner, påverka vår utsikt. 

Om man ändrar detaljplanen från sjukhusområde till bostadsområde, vad händer med 
verksamheten i sjukhuset i framtiden? 

 

40. Slätten 1:299, Jonas Jidevåg 
Inkommit en dag för sent, 2019-06-07  

Jag motsäger mig att nybyggnation på sjukhuset för det kom inte funka med trafiken och vi 
har inte fått någon information om bygget.  

Det är väldigt konstigt att inte ni går ut med information om detta bygge.  

 

41. Slätten 26:8, Stefan Leschner 
Protesterar härmed mot planerna för expansion av sjukhusområdet i Lysekil. 
Vi köpte vår fastighet och blev åretruntboende på Nygatan 17 i Lysekil för 8 månader sedan 
och ett tungt vägande skäl var det öppna läget, utsikten och ostörda tomten, vilket 
återspeglade priset på fastigheten. 
Kommunens planer för sjukhusområdet kullkastar detta fullständigt samt förstör 
fastighetens värde för oss. 
Har ni en lösning för inlösen alternativt ersättning för värdeförlusten på fastigheterna i 
närområdet? 
 

42. Slätten 1:287, Leif Järlkvist 
Det är ju trevligt att området snyggas till, men varför förstör med höghus, det får absolut inte 
bli höger än det är, det skulle både skugga och förstöra havsutsikt för närboende. 

 

43. Slätten 26:3, Ingrid Hall 
 Är boende på Nygatan mitt emot de fyra-våningshus, som ska byggas på Valbogatan. Övre 
Slätten är ett villaområde med ett hyreshus beläget på Bågvägen. Detta hus smälter väl in i 
miljön. Nybyggnationen kommer att störa solljuset för oss speciellt under vinterhalvåret. 
Husen på Valbogatans västra sida har 3.5 plan. Varför inte följa samma höjd. Kastanjen, om 
den överlever, kommer endast att ses från väster. Trafiksituationen på Valbogatan och 
Lasarettsgatan är redan nu hårt ansträngd vissa tider under dagen. Trafik från Övre Nygatan, 
Lasarettsgatan och sjukhusområdet kommer att bli kaotisk. Gatorna är dessutom smala. 
Parkeringsplatserna inom lasarettsområdet kommer ej att räcka till. Allt verkar dåligt 
genomtänkt! Femvåningshus placeras i centrum och inte i ett villaområde. Varför har inte 
Lysekils kommun upplyst oss om vad som är på gång? Varför ska allt gå så fort?  
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44. Slätten 26:4, Katarina Johansson 
Är boende på Nygatan ovanför och ja kan ej förstå varför ni skall bygga så högt! De kommer 
att se fruktansvärt ut med en sådan hög byggnad. Ska de byggas något i huvud taget så kan ni 
väl se till att de smälter in med resten av området, de passar ju inte in. o för min del påverkar 
de ljuset för mig. Kommer att bli mycket mörkare. O inte tala på all trafik de blir...nej ni får 
allt tänka om… 

 

45. Slätten 1:86, Christian Järlkvist 
Inkommit två dagar för sent, 2019-06-09 

Detta är ett villaområde i en unik miljö. Byggnaderna som finns idag har enligt mig rätt 
arkitektur och bör bevaras. Om nu byggnaderna är i så pass dåligt skick att de ska rivas bör 
man bygga i samma stil och framförallt i samma höjd eller lägre. Man förstör kapital 
för privatpersoner som de lyckats skrapa ihop iom att köpa en villa. Man skuggar, skymmer 
vacker utsikt, ger insyn i människors hem och ändrar även syftet med området. Det är ett 
sjukhusområde och bör framledes användas av inrättningar såsom det används idag. De två 
gamla "sjuksköterskebostäderna" längs Valbogatan bör med fördel byggas upp igen och 
användas som bostäder, men inget mer. Ungdomsklubbens lokal och grönområdet intill är ju 
perfekt för dem som vistas där, både ungdomar och personal. Förstör inte det.  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS SAMLADE KOMMENTARER TILL 
YTTRANDE 39 TILL OCH MED 45 

För synpunkt beträffande värdeminskning se kommentar till yttrande 17 punkt 6.  

I fråga om inlösen så är det inte aktuellt när de inom ramen av detaljplanen tillåtna 
byggrätterna, under framtagandet av detaljplanen, inte har bedömts orsaka betydande 
olägenhet för närboende.  

Vad gäller utformningen av bebyggelsen inom planområdet så har Bohusläns Museum 
rådfrågats under framtagandet av planhandlingarna. Med utgångspunkt i deras 
rekommendationer har den äldre delen av sjukhusbyggnaden i planbeskrivningen (s. 18) 
beskrivits som bevarandevärd samt att det vid om- eller tillbyggnad av denna del bör tas 
hänsyn till dess arkitektoniska uttryck och karaktärsdrag. En planbestämmelse som reglerar 
kulörvalet i denna del har även lagts in i plankartan.  

För övriga synpunkter se Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga 
ämnesområden . 

 

Justeringar efter granskning 
Följande justeringar föreslås av planförslaget med anledning av de synpunkter som framförts 
under granskningen:  

Plankartan 
• Av redaktionella orsaker saknades värdena för takvinkel och nockhöjd för fastigheten 

Slätten 5:1 på plankartan. Värdena från samrådshandlingarna återinförs på kartan. 
• Skalan och formatet på plankartan ändras. 
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Planbeskrivningen  
• Text om vatten, spillvatten och dagvatten under tekniska frågor i planbeskrivningen 

ändras i enlighet med synpunkter under samrådet. 

Utredningar 
• Buller PM har uppdaterats, men ändringarna medför inga konsekvenser för 

detaljplanen. 

 

Dessutom kommer följande information vidarebefordras till: 

Fastighetsägaren/exploatören 
• Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggning bekostas av exploatör. 

Ansvariga tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen: 
• LEVAs transporter har problem med reducerad framkomlighet på Långeviksvägen. 
• Samtliga synpunkter om trafikmönstret på och kring planområdet.  

LEVA: 
• Synpunkter om behov av reducering av buller från skorstenen vid panncentralen. 

Miljönämnden: 
• Synpunkter om behov av restriktioner på drift av panncentral. 

 

Fortsatt planarbete 
Då endast behov av mindre justeringar bedömts finnas har Samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppfattningen att planförslaget inte behöver granskas på nytt. Planförslaget kan därmed 
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-08-12 

 

 

Stina Norén      

Planhandläggare    
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