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§ 46 Dnr 2021-000845 

Fastställande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. Ordförande 
informerar att sammanträdet den 25 augusti flyttas till tisdagen den 23 augusti.  
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§ 47 Dnr 2021-000846 

Information från förvaltningschef och ordförande 

Förvaltningschef 

• Arbetet med flyktingar från Ukraina  

 Veckovisa avstämningar i kommunkoncernen. 

 Informationsträff för allmänheten hölls onsdag den 23 mars på 
Folkets Hus och sändes live via Facebook. 

 Kommunen samverkar med Migrationsverket och Länsstyrelsen. 

 Idrottshallar kan utgöra extra lokalresurs för evakueringsboende, 
krävs dock ca två veckors förberedelsetid. 

 Bygglov för Lysekilshemmet är klart. Matleveranser kommer att ske 
genom kantiner till Lysekilshemmet.  

 Länsstyrelsen har begärt uppgifter om ytterligare tillgängliga 
boendeplatser. Lysekils kommun har angett 50 platser på 
Lysekilshemmet och ytterligare 8 platser i lägenheter på 
Badhusberget som socialförvaltningen förfogar över och som står 
tomma. 

• Annons ute för att anställa en tillförordnad enhetschef på mark- och 
exploatering under ett års tid.  

• Försäljning av fem tomter på Spjösvik.  

• Information/diskussion om effektiv struktur på nämndssammanträdena.  

• Dialogdag den 7 april med samhällsbyggnadsnämnden, jävsnämnden 
tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp.  

Avdelningschef plan och bygg 

Anna Wigell informerade om odlingslotterna i Dalskogen.  
• Sammanlagt finns det 58 odlingslotter i Dalskogen. 
• För samhällsbyggnadsförvaltningen är det inte kostnadstäckning i nuläget.  
• Förvaltningen hade ett informationsmöte den 23 mas med befintliga 

arrendatorer och man diskuterade två alternativa lösningar vid mötet.  

 Föreningsdrift 

 Enskilda avtal 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen 
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§ 48 Dnr 2022-000108 

Uppföljningsrapport 1 2022 samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 0,8 mnkr efter en 
åtgärdsplan för budget i balans. Kostnadsökningar förväntas på livsmedel med 0,8 
mnkr och på byggmaterial med 0,8 mnkr. Prognosen pekar på ett underskott på ca 
1,3 mnkr för gata park och ca 0,3 mnkr för plan och bygg. Enligt riktlinjerna för 
ekonomistyrning ska nämnden dessutom återställa 0,9 mnkr av resultatet från 2019. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Uppföljningsrapport 1, 2022, samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1 för 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 49 Dnr 2022-000124 

Åtgärdsplan för budget i balans 2022 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren gått med negativt resultat. Utifrån 
detta har nämnden för 2022 ett krav på återställning av resultatet på 840 tkr. En 
åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans behöver därför tas fram. 

Förvaltningen har arbetat fram åtgärder för budget i balans. Trots dessa pekar 
prognosen i uppföljning 1 på ett underskott på ca 770 tkr för 2022, Detta innebär att 
det krävs ytterligare åtgärder motsvarande ca 1,6 mnkr för att nå målet om 
resultatåterställning. För att klara detta och för att skapa en mer långsiktigt hållbar 
ekonomisk situation för förvaltningen krävs mer genomgående åtgärder, vilket 
kommer att påverka nämndens verksamhet på flera sätt. 

Flera av åtgärderna kräver arbete under längre tid än 2022 och effekten behöver ses 
över en flerårsperiod. Åtgärderna kommer att påverka förvaltningens verksamhet 
och möjligheten att bidra till arbete i enlighet med kommunens vision och 
utvecklingsambitioner. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner åtgärdsplan för budget i balans. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 50 Dnr 2021-000755 

Reviderad delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 

Sammanfattning 

Förvaltningen har förslag på justeringar i nuvarande delegationsordning. Syftet med 
delegation är att avlasta samhällsbyggnadsnämndens ärenden av mer rutinartad 
karaktär. Delegationsordningen har uppdaterats för att få till snabbare, effektivare 
men även tydligare processer inom bland annat ekonomi, upphandling, hyror, 
arrende och hamnfrågor. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Reviderad delegationsordning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L): Återremiss för kompletteringar och ändringar i 
delegationsordningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för kompletteringar 
och ändringar i delegationsordningen.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 51 Dnr 2022-000007 

Gång och cykelväg från Torpet krysset till Fiskebäck äldreboende 

Sammanfattning 

Lysekils kommun, samhällsbyggnadsnämnden har fått in en begäran av Lysekils 
Omsorgsbostäder att omgående bygga en säker gång- och cykelväg från Torpet-
krysset till Fiskebäck. 

Förvaltningen har i uppdrag att bygga en säker gång- och cykelväg till Fiskebäck och 
den kommer att byggas när detaljplanen är antagen och mark finns att bygga på. 

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att svara Lysekils 
Omsorgsbostäder att det kommer att byggas en säker gång- och cykelväg från 
Torpetkrysset till Fiskebäck men att denna inte kan anläggas omgående utan när 
detaljplanen är antagen och mark finns att bygga på. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-17 
Skrivelse från Lysekils Omsorgsbostäder om gång- och cykelväg från Torpetkrysset 
till Fiskebäcks äldreboende 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L): Förslag att bygga en provisorisk gång- och cykelväg mellan 
Torpetkrysset och Fiskebäcks äldreboende.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Lars Björnelds förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som eget yttrande skicka förvaltningens 
tjänsteskrivelse som svar till Lysekils Omsorgsbostäder.   

Beslutet skickas till 

Lysekils Omsorgsbostäder 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 52 Dnr 2022-000148 

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i Lysekils 
kommun 

Sammanfattning 

Hamnenheten ansvar i dag för 8 offentliga toaletter i olika delar av kommunen. 
Detta ingår inte i hamnenhetens uppdrag och det finns heller ingen finansiering för 
dessa toaletter. 

De alternativ som finns är att låta fastighetsenheten ta över skötseln, men inte heller 
här finns det någon finansiering. Man kan också stänga av toaletterna med 
försämrad service för allmänheten som följd. Slutligen kan man ta betalt av 
besökarna på toaletterna, detta säkerställer service samt att det finns finansiering av 
toaletterna. Dock finns det ingen beslutad taxa för offentliga toaletter. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Wictoria Insulan (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Fredrik Häller (LP): Bifall till förvaltningens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa avgift på 
offentliga toaletter i hamnområden i Lysekils kommun under 2022.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 53 Dnr 2022-000039 

Information om detaljplanering för mars 2022 

Sammanfattning 

Anna Wigell, avdelningschef plan och bygg, informerar nämnden om detaljplanering 
för februari 2022.  

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
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§ 54 Dnr 2022-000160 

           B-2021-368 

Verksamhetsmark i Tuntorp industriområde, del av Tuntorp 8:1 

Sammanfattning 

Förvaltningen arbetar med förberedande åtgärder för att så småningom kunna 
försälja återstående verksamhetsmark inom detaljplan för Tuntorp industriområde, 
1484-P87/3. De förberedande arbeten är bland annat breddning av Trafikverkets 
väg, byggnation av gata samt tillse att teknisk försörjning i form av EL och VA finns. 
Då utgifterna ökat så behöver även försäljningspriset justeras för att få täckning för 
kommunens utgifter för området. Nytt föreslaget försäljningspris är 125 kr/kvm, 
men att de två intressenter som under flera år efterfrågat köp av ca 3000kvm mark 
var inom området undantas prishöjningen, om köp genomförs under 2022.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Linn Nielsen (C): Förslag att fastställa förvaltningens förslag till försäljningspris av 
industrimark i Tuntorp till 125kr/kvm.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Linn Nielsens förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Omröstning begärs 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för förvaltningens förslag  

Nej-röst för Linn Nielsens förslag.  

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster och 6 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt Linn 
Nielsens förslag, se omröstningsbilaga.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till 
försäljningspris av industrimark i Tuntorp till 125kr/kvm 

Beslutet skickas till 

Avdelningen Plan och bygg 
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Omröstningsbilaga 

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Lars Björneld L  X  

Wictoria Insulan M X   

Roger Siverbrant S  X  

Linn Nielsen C  X  

Maria Erbéus MP X   

Bo Gustafsson LP  X  

Fredrik Häller LP  X  

Tommy Westman SD X   

Bengt-Olof Andersson V  X  

Summa  3 6  
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§ 55 Dnr 2022-000159 

           MG-2019-511 

Grönskult industriområde, Grönskult 2:90  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i april år 2020 att fram till och med  
2022-04-30 tilldela Grönskult markförvaltning ensamrätt att förhandla om köp av 
kvartersmark för industri på Grönskult industriområde. Efter detta beslut har 
förvaltningen och Grönskult markförvaltning arbetat för att lösa de återstående 
utmaningarna i form av hantering av dagvatten, utformning av väg samt mark- och 
bergsförhållanden. Av flera anledningar har arbetet dragit ut på tiden och tidplanen 
för marköverlåtelseavtalet fått skjutits fram. Till exempel levererades projekterings-
handlingarna från ÅF Infrastructure först i februari i år. Förvaltningen föreslår 
därför en förlängning av tilldelningsbeslutet. Nytt sista datum för upprättande av 
marköverlåtelseavtal föreslås vara 2022-08-31. Skulle förhandlingen inte landa i 
något avtal innan augusti månads utgång 2022 (2022-08-31) så förfaller 
tilldelningen och kommunen står fri att tilldela annan intressent. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-21 
MG-2019-511-7 SBN 2020-04-30 §90 (tilldelningsbeslut) 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlänga Grönskult markförvaltnings 
ensamrätt fram till och med 2022-08-31, att förhandla om köp av kvartersmark för 
industri och trafikområde inom detaljplan för Industriområde Grönskult, Sö 76.  

Beslutet skickas till 

Avdelningen Plan och bygg 
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§ 56 Dnr 2022-000130 

Information om ledamotsinitiativ angående parkeringsplats vid Udden, 
Västra Kajen Grundsund 

Sammanfattning 

Jeanette Norgren, konsult mark- och exploateringsingenjör informerar nämnden 
om ärendet.  

Initiativärende till Samhällsbyggnads-nämndens sammanträde 3 mars 2022, 
angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen Grundsund.   

Ett officialservitut gäller tills det upphävs. Servitutet innebär rätt att begagna vägar, 
gator enligt stadsplanen (1936).  

Ändra eller upphäva officialservitut:  

 ändamålsenligt nyttjande av den     
  tjänande fastigheten hindras,  

 ändrade förhållanden inträtt, men utan att medföra olägenhet…  (FBL 7 kap 
4-5§) 

Den prövningen görs i en lantmäteri-förrättning genom att ansöka till Lantmäteriet.  

Förvaltningens bedömning av önskan i initiativärendet är att det är svårt att få detta 
servitut upphävt, men att det är en prövning som får göras av Lantmäteriet 

Förslag från fastighetsägaren: kommunen upplåter ett servitut för parkeringsplats 
(inkl. laddning) i närheten till förmån för Lönndal 10:7. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta och 
diskutera frågan tillsammans med fastighetsägaren. 
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§ 57 Dnr 2022-000203 

           B-2022-25 

Försäljning av jordbruksmark, del av Skaftö-Backa 3:351 

Sammanfattning 

På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har förvaltningen tagit fram underlag 
och förslag till beslut om försäljning av del av den kommunala fastigheten Skaftö-
Backa 3:351.  

Området är inte detaljplanelagt och i översiktsplan angivet som öppen mark/ 
vegetation. I ”Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal” (antagna av 
kommunfullmäktige 2018-06-20 §99) föreskrivs att all mark som säljs för 
verksamhetsändamål ska vara detaljplanelagd och ha utbyggt vatten-, avlopps- och 
gatunät. Både detaljplan och utbyggt kommunalt VA-nät saknas i området. Idag 
brukas området som åkermark och enligt 3 kap 4§ miljöbalken ska kommuner 
generellt vara restriktiva till att ianspråkta jordbruksmark.  

Förvaltningen har med anledning av ovanstående tidigare sagt nej till framförda 
önskemål om förvärv av den aktuella marken liksom försäljning av mark med 
likartade förutsättningar. 

Förvaltningens samlade bedömning är att marken inte bör säljas i detta skede med 
avseende på lagstiftningen, praxis och kommunens egna antagna 
inriktningsdokument. Förslag är i stället att ytterligare utredningar görs av marken 
och området för att klargöra dess förutsättningar och lämplighet som expanderande 
verksamhetsområde. I första hand som ställningstaganden i pågående översiktsplan 
och därefter i detaljplan eller liknande styrande dokument. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Kartor med önskat markköp på flygbild, jordbruksstöd, kommunal mark  
Ansökan om mark + karta  
Utdrag karta ÖP 2006  
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (KF 2018-06-20 § 99) 
Jordbruksverket - Kommunens arbete med jordbruksmarkens värde 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka försäljning av del av Skaftö-Backa 
3:351.  

Beslutet skickas till 

Avdelningen för Plan och bygg 
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§ 58 Dnr 2022-000161 

           B-2020-284   

Beslut om granskning av detaljplan för Kvarteret Revolvern, del av 
Slätten 1:339, Lysekil, Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan, 
upprättat 2022-02-22.  Syftet med detaljplanen är att pröva uppförandet av fyra 
flerbostadshus, innehållande cirka 25–30 lägenheter.   

Planområdet ligger i ett redan utbyggt bostadsområde och är beläget 1 km nordöst 
om Lysekils centrum och angränsar direkt till Trötemyren. Inom området finns i 
dagsläget två klubblokaler, en bouleanläggning och en kommunal lekplats.  

Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2021-03-16 till 2021-04-
20. Alla yttranden som kommit in under samrådstiden har sammanfattats och 
kommenterats i en samrådsredogörelse och planförslaget har ändrats enligt 
sammanfattningen i denna.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-23 
Planbeskrivning daterad 2022-02-22 
Plankarta daterad 2022-02-22 
Illustrationskarta daterad 2021-03-09 
Samrådsredogörelse daterad 2021-09-10 
Fastighetsförteckning daterad 2022-02-22 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-02-18 
Sol-och skuggstudie, 2021-02-17 
PM Trafik och bullerutredning, Efterklang AB, 2020-12-11 
VA-dagvattenutredning, Afry, 2021-03-09 
Naturvärdesinventering, OM´s Naturtjänst, juli 2021  
Bergteknisk inspektion, Norconsult, februari 2022 
Betonginspektion av dammen i Trötemyren och Rotemyren, COWI, 2021-09-21 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Kvarteret Revolvern, del av 
Slätten 1:339 skickas ut för granskning enligt 5 kap. 18 § PBL (2010:900) 

Beslutet skickas till 

Avdelningen för Plan och bygg 
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§ 59 Dnr 2022-000199 

           B-2021-1022 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal och 
infartsväg till Skaftö-Backa 3:351 

Sammanfattning 

Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03 med 
anledning att besluta om avyttring av mark eller inte innan beslut om bygglov ges, 
Mark- och exploatering ska ta fram underlag och förslag till beslut om försäljning till 
nästa nämnd.  

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av båtförvaringshall. Till 
fastigheten ska en ny infartsväg upprättas. Marken som ska bebyggas klassas som 
brukningsvärd jordbruksmark och har i ett bevarandeprogram bedömts vara 
värdefull ur både naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Marken ägs i dagsläget av 
Lysekils kommun. Förvaltningen bedömer att positivt förhandsbesked inte kan 
medges då brukningsvärd jordbruksmark ej får bebyggas. 

Sökande äger fastighet Skaftö-Backa 3:494 och söker förhandsbesked på den 
kommunala fastigheten Skaftö-Backa 3:351. Tidigare beslut från 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 32 gäller Skaftö-Backa 3:351. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-21 
Ansökan inkom 2021-10-28 
Beskrivning inkom 2021-10-28 
Situationsplan inkom 2021-12-14 
Remissyttrande från Mark- och exploatering inkom 2021-12-21  
Remissyttrande från Räddningstjänsten inkom 2022-01-13  
Remissyttrande från Miljöenheten inkom 2022-01-12  
Remissyttrande från Trafikverket 2022-02-14  
Grannyttranden, inkom mellan 2022-02-04 och 2022-02-17  
Sökandes svar på yttranden, inkom 2022-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Linn Nielsen (C): Återremiss för att ge sökande möjlighet att hantera beslutet 
gällande att försäljning av den aktuella marken inte kan ske.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att ge sökande 
möjlighet att hantera beslutet gällande att försäljning av den aktuella marken inte 
kan ske. 
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Beslutet skickas till 

Skaftö-Backa 3:494 
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§ 60 Dnr 2022-000149 

           B-2022-16 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
Vrångebäck 5:1 

Sammanfattning 

Förhandsbesked för nybyggnad av permanentbostad på tilltänkt avstyckad fastighet. 
Byggnaden ska placeras på en plats som tidigare nyttjats av allmänheten men 
byggnaden bedöms kunna anpassas till landskapet och höjdförhållandena så att 
hänsyn tas till det allmänna intresset. Högsta höjd för byggnaden villkoras till 57 m 
ö.h. Åtgärden bedöms inte skada riksintressen eller utgöra en betydande olägenhet 
för grannar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 
Ansökan inkommen 2022-01-03  
Situationsplan inkommen 2022-01-03  
Foton från platsbesök tagna 2022-01-25  
Remissyttranden inkomna 2022-01-28 till 2022-02-12  
Grannyttranden inkomna 2022-01-31 till 2022-02-22  
Situationsplan med höjdskillnader inkommen 2022-03-14  
Marksektionsritning inkommen 2022-03-14  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medge positivt förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § Plan och bygglagen (2010:900).  

Beslutet skickas till 

Sökande 

Villkor 

Som villkor för beslutet gäller att högsta nockhöjd för byggnader får vara högst + 57 
meter. 

Upplysningar 

Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
getts. 

Detta beslut upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två år från den dag då 
beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 §, PBL. 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den 
dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 18 §, PBL. 
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Åtgärden kräver eventuellt dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan 
påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer. Byggherren ansvarar för tillstånd 
enligt annan lagstiftning. 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

Bilagor 

Debiteringsbeslut 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 
Sökande 
Fastighet Vrångebäck 2:2, 4:4, 1:23 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Arbetsdagen efter att beslutet 
skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 14 dagar efter beslutet 
skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska du göra det inom 3 
veckor efter att du blivit delgiven. 

Kopia till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL. 

Fastighet Vrångebäck 5:1 Vrångebäck 1:21, 1:22, 1.23, 5:21, 5:19, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9 

Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar 
https://poit.bolagsverket.se 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet. 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter. 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet. 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 

Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se  

 

https://poit.bolagsverket.se/
mailto:planochbygg@lysekil.se
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§ 61 Dnr 2022-000151 

           B-2022-36 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 
Sköllungen 2:15 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av en permanentbostad på tilltänkt 
avstyckning. Fastigheten ansluter till en planerad väg och två obebyggda fastigheter 
som beviljats förhandsbesked sedan tidigare. Åtgärden bedöms inte strida mot 
riksintressen, översiktsplanens riktlinjer eller utgöra en betydande olägenhet för 
grannar. Ansökan bedöms uppfylla kraven i 2 kap. Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Ansökan inkommen 2022-01-06  
Situationsplan 1 och 2 inkommen 2022-02-02  
Remissyttranden inkomna 2022-02-01 till 2022-02-11  
Grannyttranden inkomna 2022-02-03 till 2022-02-21  
Foton från platsbesök tagna 2022-01-25 

Jäv 

Linn Nielsen (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medge positivt förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § PBL (2010:900). 

Beslutet skickas till  

Sökande 

Upplysningar 

Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
getts. 

Detta beslut upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två år från den dag då 
beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 §, PBL. 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den 
dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 18 §, PBL. 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

Bilagor 

Debiteringsbeslut 
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Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 
Sökande, 
Fastighet Sköllungen 2:15, 2:19 och Rörvall 2:33  

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Arbetsdagen efter att beslutet 
skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 14 dagar efter beslutet 
skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska du göra det inom 3 
veckor efter att du blivit delgiven. 

Kopia till  

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL. 
Fastigheterna: 
Rörvall 2:3, 2:33, 2:34, 2:25 
Sköllungen 2:25 
Brstad 2:11, 2:12 

Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes 
Tidningar https://poit.bolagsverket.se 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 

Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 

 

https://poit.bolagsverket.se/
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§ 62 Dnr 2022-000153 

           B-2022-80 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av lagerhall 
Lönndal 1:331 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerhall. Tomten är en äldre gård 
som bedöms som möjlig att utveckla med ett tillkommande byggnadsbestånd. 
Förslaget bedöms dock inte vara anpassat till tomtens förutsättningar eftersom del 
av berget behöver sprängas för att tillskapa yta och att få tillgång till material för 
förbättring av tillfartsväg. Projektet innebär därför ett omotiverat negativt ingrepp i 
natur- och kulturlandskapet som kommer bestå långt efter själva byggnadens livstid. 
Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked inte ska ges. Grannar 
eller remissinstanser har inte hörts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Foto daterat 2022-01-28 
Ansökan inkommen 2022-02-29 
Situationsplan  
Epost inkommen 2022-02-09 
Beskrivning inkommen 2022-01-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L): Återremiss för att ge exploatören möjlighet att ge lokalen en 
annan gestaltning och placering.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att ge exploatören 
möjlighet att ge lokalen en annan gestaltning och placering. 

Beslutet skickas till 

Sökande 
 



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-31 

 

27 (48) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 CBD8FD226F6C0E3D661C4D7912940A4CDAD24ABE50 

 

 

§ 63 Dnr 2022-000152 

           B-2022-38 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 
Åker 1:1 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage.  Förslaget bedöms inte 
vara anpassat på ett sådant sätt till tomtens förutsättningar och bedöms ha en 
negativ effekt på landskapsbilden på grund av att man önskar placera huset högt 
upp i landskapet. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked 
inte ska ges. Grannar eller remissinstanser har inte hörts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Ansökan inkom 2022-01-06 
Karta inkom 2022-01-06 
Flygfoto inkom 2022-01-06 
Situationsplan inkom 2022-01-26 
Foto inkom 2022-01-26 
Epost från sökanden inkom 2022-03-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Linn Nielsen (C): Återremittera ärendet för att höra grannar samt att ge nämnden 
möjlighet att göra syn på plats.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att höra grannar 
samt att ge nämnden möjlighet att göra syn på plats. 

Beslutet skickas till 

Sökande 
 



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 64 Dnr 2022-000150 

           B-2022-33 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 
Torgestad 1:64 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage.  Förslaget bedöms inte 
vara anpassat på ett sådant sätt till tomtens förutsättningar och bedöms ha en 
negativ effekt på landskapsbilden på grund av att man önskar placera huset högt 
upp i landskapet. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked 
inte ska ges. Grannar eller remissinstanser har inte hörts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Foto upprättat 2022-01-24 
Ansökan inkom 2022-01-04 
Situationsplan inkom 2022-02-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Linn Nielsen (C): Återremittera ärendet för att höra grannar samt att ge nämnden 
möjlighet att göra syn på plats.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att höra grannar 
samt att ge nämnden möjlighet att göra syn på plats. 

Beslutet skickas till 

Sökande 
 



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 65 Dnr 2022-000154 

           B-2022-154 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 
Kleva 3:8 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-31 

 

30 (48) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 CBD8FD226F6C0E3D661C4D7912940A4CDAD24ABE50 

 

 

§ 66 Dnr 2022-000155 

           B-2022-121 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av flerbostadshus 
Skaftö-Fiskebäck 1:337 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för två flerbostadshus med sex trerumslägenheter i 
varje byggnad. Projektet bedöms vara av en sådan omfattning och ha en sådan 
påverkan på kulturmiljön att exploateringen bör föregås med detaljplan.  
Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked inte ska ges. Grannar 
eller remissinstanser har inte hörts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Ansökan inkommen 2022-02-21 
Beskrivningar och projektpresentation inkomna 2022-03-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L): Återremiss till förvaltningen för remittering och grannhörande 
samt att förelägga sökanden att inkomma med för ärendet nödvändiga utredningar. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
remittering och grannhörande samt att förelägga sökanden att inkomma med för 
ärendet nödvändiga utredningar. 

Beslutet skickas till 

Sökande 
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§ 67 Dnr 2022-000156 

           B-2022-162 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 
Vägeröd 1:2 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Ansökan inkommen 2022-02-14 
Tomtkarta inkommen 2022-02-14 
Kartor inkomna 2022-02-14 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

Beslutet skickas till 

Sökande 

Upplysningar 

Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
getts. 

Detta beslut upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två år från den dag då 
beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 §, PBL. 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den 
dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 18 §, PBL. 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

Bilagor 

Debiteringsbeslut 

Kopia till  

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL. 

Vägeröd 1:33   
Vägeröd 1:38  
Vägeröd 1:39   
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Vägeröd 1:121   
Vägeröd 1:124 

Sörvikarnas samfällighetsförening 
c/o Eva Thorén 
Arkivgatan 5 
411 34 Göteborg 

Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes 
Tidningar https://poit.bolagsverket.se 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 

Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 

 

https://poit.bolagsverket.se/
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§ 68 Dnr 2022-000157 

           B-2022-164 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av två fritidshus 
Kleva 3:12 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Ansökan inkommen 2022-02-13 
Situationsplan inkommen 2022-02-13 
Remissyttrande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän inkom 2022-03-15 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

Beslutet skickas till  

Sökande 

Upplysningar 

Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
getts. 

Detta beslut upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två år från den dag då 
beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 §, PBL. 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den 
dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 18 §, PBL. 

Åtgärden kräver tillstånd för anläggande av avlopp. Byggherren ansvarar för 
tillstånd enligt annan lagstiftning. 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

Bilagor 

Debiteringsbeslut 

Kopia till  
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL. 
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Kleva 3:9   
Kleva 3:12   
Kleva 3:17   
Kleva 3:29   
Kleva 3:110  
Kleva 3:111 

Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes 
Tidningar https://poit.bolagsverket.se 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 

Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 

 

https://poit.bolagsverket.se/
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§ 69 Dnr 2022-000158 

           B-2022-170 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 
och garage Ulseröd 1:48 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Ansökan inkommen 2022-02-14 
Situationsplan inkommen 2022-02-14 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

Beslutet skickas till  

Sökande 

Upplysningar 

Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
getts. 

Detta beslut upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två år från den dag då 
beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 §, PBL. 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den 
dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 18 §, PBL. 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

Bilagor 

Debiteringsbeslut 

Kopia till  

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL. 

Ulseröd 1:42  
Ulseröd 1:50  
Ulseröd 1:64   
Ulseröd 1:71   
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Ulseröd 2:99   
Ulseröd 2:132   
Ulseröd 2:157  
Ulseröd 2:158 
Lysekils ryttarförening 
 
Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes 
Tidningar https://poit.bolagsverket.se 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 

Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 

 

https://poit.bolagsverket.se/
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§ 70 Dnr 2022-000168 

           B-2021-824 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med glasveranda, 
trappa och större balkong Skaftö-Fiskebäck 1:11 

Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad med glasad veranda mot öster. Enligt detaljplanen ska ny 
bebyggelse vara placerad minst tre meter från fastighetsgränsen. Där det är lämpligt 
får byggnadsnämnden medge att bebyggelse uppförs närmare fastighetsgränsen. 
Tillbyggnaden är placerad cirka två meter från fastighetsgränsen och avviker 
därmed mot detaljplanens bestämmelse om placering. Räddningstjänsten har i 
remissyttrande påpekat att tillbyggnaden inte kan anses lämplig eftersom risken vid 
brand redan är mycket hög i området och att addera ytterligare oklassad 
träkonstruktion skulle öka den risken. Förvaltningens förslag till beslut är därför att 
ansökan ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Översiktskarta daterad 2022-02-28 
Ansökan inkom 2021-08-31 
Situationsplan, plan-, sektion- och fasadritning inkom 2021-12-15 
Remissyttrande från räddningstjänsten inkom 2021-01-05 
Brandskyddsbeskrivning inkom 2021-12-15 
Brandskyddsritning inkom 2021-12-15 
Strålningsberäkning inkom 2021-12-15 
Skrivelser från sökanden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Linn Nielsen (C): Besluta att med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, att bygglov kan ges. Åtgärden är av sådan typ att det bedöms att 
kontrollansvarig behövs.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Linn Nielsens förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Linn Nielsen förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, att bygglov kan ges. Åtgärden är av sådan typ att det bedöms att 
kontrollansvarig behövs. 

Beslutet skickas till  

Sökande 
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Upplysningar 

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

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

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § 
och 10 kap. 25 § PBL. 

Information om vilka handlingar som krävs för startbesked och kallelse till tekniskt 
samråd, om samråd krävs, bifogas beslutet. 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. 

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjats före att startbesked har getts. 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

Bilagor 

Debiteringsbeslut 
Kallelse till tekniskt samråd 

Kopia till  

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL. 

Skaftö-Fiskebäck 1:9   
Skaftö-Fiskebäck 1:12   
Skaftö-Fiskebäck 1:104  
Skaftö-Fiskebäck 17:2   
Skaftö-Fiskebäck 1:504 

Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes 
Tidningar https://poit.bolagsverket.se 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

  

https://poit.bolagsverket.se/
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Skicka din överklagan till 

Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 
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§ 71 Dnr 2022-000169 

           B-2021-1090 

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus Lönndal 15:6 

Sammanfattning 

Ansökan avser fasadändring genom upptagande av två fönsterdörrar i byggnadens 
sockel. På fasad vänd mot kanalen och väl synlig i Grundsund. Byggnaden är liksom 
omgivande byggnader märkt med ”q” i gällande detaljplan. Åtgärder som förvanskar 
kulturmiljön är inte tillåtna enligt plan- och bygglagen. Fönsterdörrar i en 
sockelvåning har inte förekommit historiskt på den här typen av byggnader eller i 
kustsamhällena. Upptagande av glasade dörrar bedöms därför som ett främmande 
inslag i kulturmiljön och bedöms förvanska byggnaden och dess omgivning. 
Förslaget till beslut är att ansökan ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Foto befintlig byggnad daterat 2021-06-17 
Ansökan inkom 2021-12-20 
Situationsplan och fasadritning inkom 2021-11-30 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 
kap. 31 b § samt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

Beslutet skickas till 

Sökande 

Bilagor 

Debiteringsbeslut 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

Delgivning med mottagningsbevis / delgivningskvitto och överklagningshänvisning. 

Daniel Tiberg 
Rödskärsvägen 4 
434 93 Vallda 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  
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Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 

Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 
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§ 72 Dnr 2022-000195 

           B-2022-111 

Ansökan om bygglov för bryggdäck Skaftö-Fiskebäck 1:480 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för utökning av bryggdäck med passage för allmänheten och 
ett utökat bryggdäck för solbadande hotellgäster. Ansökan avviker från gällande 
detaljplan då del av vattenområde som inte får överbryggas byggs över med trädäck. 
Prickade marken ska vara tillgänglig för gångtrafik. Avvikelsen från detaljplanen 
bedöms inte var en liten avvikelse. Förslag till beslut är att ansökan ska avslås. 
Grannar har hörts i ärendet, inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Ansökan inkommen 2022-01-28 
Projektbeskrivning inkommen 2022-01-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Linn Nielsen (C): Besluta att med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, att bygglov kan ges. Bryggans yttre två meter ska vara tillgänglig 
för allmänheten.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Linn Nielsens förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Linn Nielsen förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, att bygglov kan ges. Bryggans yttre två meter ska vara tillgänglig 
för allmänheten.  

Beslutet skickas till 

Sökande 

Upplysningar 

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

För att startbesked ska kunna ges krävs att förslag till enkel kontrollplan inkommer 
till samhällsbyggnadsnämnden. 

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

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § 
och 10 kap. 25 § PBL. 
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Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. 

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

Åtgärden kräver tillstånd för vattenverksamhet av Länsstyrelsen. Byggherren 
ansvarar för tillstånd enligt annan lagstiftning. 

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjats före att startbesked har getts. 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

Bilagor 

Debiteringsbeslut 

Kopia till  

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL. 

Skaftö-Fiskebäck 1:9  
Skaftö-Fiskebäck 1:405 

Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes 
Tidningar https://poit.bolagsverket.se 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 

Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 

 

https://poit.bolagsverket.se/
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§ 73 Dnr 2022-000198 

           B-2021-835 

Ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad av fritidshus 
Lönndal 1:10 

Sammanfattning 

Ansökan avser om- och tillbyggnad av fritidshus. Byggnaden är liksom omgivande 
byggnader märkt med ”q” i gällande detaljplan. Åtgärder som förvanskar 
kulturmiljön är inte tillåtna enligt plan- och bygglagen. Förslaget med tillbyggnader 
och ombyggnader bedöms innebära en förvanskning av byggnaden och kulturmiljön. 
Förslaget till beslut är att ansökan ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Ansökan inkommen 2021-09-03 
Plan-fasad och sektionsritningar inkom 2021-09-03 
Fasadbeskrivning inkom 2021-09-23 
Remissyttrande från Bohusläns museum inkom 2021-11-16 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 
kap. 31 b § samt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Beslutet skickas till 

Sökande 

Bilagor 

Debiteringsbeslut 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

Delgivning med mottagningsbevis / delgivningskvitto och överklagningshänvisning. 

Alexander Lundqvist 
Förtroligheten 20 
412 70 Göteborg 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  
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Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till: 

Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 
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§ 74 Dnr 2021-000849 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-03-31 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Handläggare plan och bygg 

 Sammanställning av februari månads bygglovsärenden och redovisning av 
bygglovenhetens delegerade beslut.  

 Sammanställning av februari månads bostadsanpassningsbidrag.  

Handläggare mark- och exploatering 

 Sammanställning av delegerade beslut under perioden 2022-02-22 -  
2022-03-21 

Handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst 

 Sammanställning av februari månads delegerade beslut färdtjänst och 
riksfärdtjänst. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokollet 2022-03-31, § 74. 
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§ 75 Dnr 2021-000860 

Redovisning av anmälningsärenden 2022-03-31 

Sammanfattning 

 Länsstyrelsens beslut 2022-02-24 i dnr 403-6510-2022, Överklagande av 
beslut om bygglov för tillbyggnad på fastigheten Fossa 1:79 i Lysekil 
kommun; nu fråga om inhibition. Beslut - Länsstyrelsen förordnar att det 
överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla och bifaller således yrkandet 
om inhibition. 

 Länsstyrelsens beslut 2022-03-10 i dnr 403-35013-2021, Överklagande av 
beslut om lovföreläggande på fastigheten Skaftö-Backa 3:126 i Lysekils 
kommun. Beslut - Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 Vänersborgs TR P 788-22 Dom 2022-03-22, Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Torgestad 1:63 i Lysekils kommun. Domslut - 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och yrkandet om syn. 

 LKS 2022-03-02, § 31 - Redovisning av uppdraget heltidsresan 

 LKF 2022-02-16, § 14 - Motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående 
utbyggnad av Brastad sporthall 

 LKF 2022-02-16, § 10 - Svar på medborgarförslag - utomhusbana för 
motionssimning 

 LKF 2022-02-16, § 9 - Svar på medborgarförslag - Skapa en 
sammankopplande länk till motionsspåret - sträcka mellan Stångenässkolan 
och Kvarnens förskola, Brastad 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden som 
förtecknas i protokollet 2022-03-31, § 75. 
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§ 76 Dnr 2022-000226 

Ledamotsinitiativ angående infarten till Lysekil 

Sammanfattning 

Ledamotsinitiativ från Wictoria Insulan (M) att andelen långsamgående fordon har 
ökat i Lysekils tätort under ett antal år. Det är många arbetsfordon och s.k. ”epa-
traktorer”, och de tenderar att uppträda i kluster. 

Detta har lett till stor irritation, och ibland livsfarliga omkörningar när stressade 
förare försöker hinna med nästa färja från Finnsbo. 

Den enkla lösningen torde vara att leda om den långsamma trafiken via 
Landsvägsgatan, där större delen av sträckan är redan begränsad till 30 km/h. 

Vid cirkulationsplatsen i Dalskogen kan man också leda trafiken vidare via 
Fiskebäck (väg 161) så att väg 162, sträckan från ST1 ut till Ulseröd också hålls fri 
från LGF. 

Syftet är att skapa bättre flöden, vilket ger lugnare trafikanter. 

Detta kan göras på flera sätt: 

a) Frivilligt: Uppmana samtliga kommunala bolag och förvaltningar att välja 
Landsvägsgatan 

b) Påbudsskyltning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att information ges vis 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-04-28.  
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