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Handläggning 
Ett förslag till detaljplan för Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, Lysekils kommun, har 
varit utställt för granskning mellan 2017-11-09 - 2017-12-08. Planförslaget skickades till 
Länsstyrelsen, centrala organ, kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. 
En kungörelse om granskning har varit införd i dagstidningarna Bohusläningen 2017- 11-09 
och Lysekilsposten 2017-11-09.  

Sammanfattning 
Planarbetet har två syften. Det ena är att återskapa, i den mån det är möjligt, de naturvärden 
som gick förlorade i och med en tidigare exploatering av området. Det andra är att möjliggöra 
permanent bygglov för uppställning av villavagnar genom att reglera uppställningsplatser för 
helårscamping i ett redan ianspråktaget område. Planförslaget överensstämmer med 
intentionerna i kommunens översiktsplan. 
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Inkomna yttrande och 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma 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. 

Däremot befaras att: 

Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

Hälsa och säkerhet 
Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Statens geotekniska instituts yttrande (SGI) som ska 
beaktas inför ett antagande av planen. Av SGI:s yttrande framgår att det saknas en 
bedömning av stabilitetsförhållandena i planens sydöstra del, vilket måste kompletteras. 
Krävs åtgärder eller restriktioner ska dessa säkerställas i planen. Vidare framgår att 
stabilitetsförhållandena på den västra sidan av bäckravinen är otillfredsställande. 
Stabilitetshöjande åtgärder krävs och är en förutsättning för att uppnå en tillfredsställande 
stabilitet. Det kommer även att krävas att erosionsskydd installeras på ömse sidor längs hela 
bäcken samt att avschaktade ytor också erosionsskyddas genom exempelvis grässådd. I 
planbeskrivningen anges att dessa åtgärder ska ske i samband med skötselplanen. 
Skötselplanen behandlar dock inte anläggandet av erosionsskydd eller sådd av nya 
avschaktade ytor, vilket behöver kompletteras. 

Naturmiljö 
Länsstyrelsens tidigare synpunkt, angående att platsen för villavagn i det nordvästra hörnet 
är olämplig kvarstår och platsen behöver därför utgå. För att kunna genomföra skötselplanen 
samt stabilitetshöjande åtgärder rekommenderar Länsstyrelsen att även platsen för villavagn 
i områdets nordöstra del närmast bäcken utgår, alternativt flyttas längre bort från bäcken. 

Den geotekniska utredningen visar på att stabilitetsförhållandena längsmed bäcken är 
otillfredsställande och att åtgärder (erosionsskydd, avschaktning, tryckbank) behöver vidtas. 
Vad detta får för konsekvenser för områdets naturvärden och hur det påverkar 
genomförandet av skötselplanen behöver fortsatt utredas. 
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Det är viktigt att framtagen skötselplan följs. För att tydliggöra att en skötselplan är 
framtagen kan detta med fördel framgå som en upplysning på plankartan. Länsstyrelsen 
anser vidare att skötselplanen behöver kompletteras med informationen om att fler lövträd 
ska återplanteras snarast på den västra sidan om bäcken för att snabbare skapa beskuggning 
till skydd för havsöring i bäcken. 

Campingverksamhet 
Sedan detaljplanen var på samråd har Boverket kommit ut med förtydligande vägledning 
angående planbestämmelser för användning av kvartersmark. Nu framgår det tydligt i de 
allmänna råden att N, friluftsliv och camping, endast ska användas för enkelt flyttbara 
enheter. Campingstugor ingår inte i användningen N och ska därför planläggas med O, 
tillfällig vistelse. 

Kommunen använder sig av begreppet campingenhet. Så som Länsstyrelsen tolkar 
kommunen så betyder campingenhet en villavagn. Oklart är om kommunen tänker sig att en 
villavagn kan ersättas av en campingstuga eller en husvagn/husbil. Länsstyrelsen anser att 
villavagnar inte är enkelt flyttbara enheter. Speciellt inte när kommunen möjliggör att 
villavagnarna byggs till med verandor och skärmtak. Kommunen bör se över 
planbestämmelserna så att de överensstämmer med Boverkets allmänna råd och för att 
detaljplanen inte ska bli svårtolkad och otydlig. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det enligt Boverkets allmänna råd inte är tillåtet med 
varaktigt boende och inte heller fritidshus inom användningen O eller N. Kommunen bör 
därför utveckla sitt resonemang om syftet med planläggningen eftersom det i dagsläget 
endast anges att det är kommunens ambition att kunna bevilja permanent bygglov för 
villavagnarna, inte vilket syfte användningen av planområdet långsiktigt har. Är det för att 
gynna turismen och det rörliga frisluftlivet? Eller för att möjliggöra en arrondering av mark 
till villavagnar som används mer som fritidshus av personen som äger villavagnen? Det 
senare alternativet kan strida mot bestämmelserna i 4 kap. 4 § miljöbalken. Det bör även 
framgå hur länge arrendena för villavagnarna ska gälla? Kommunen bör även med anledning 
av detta ta ställning till om det bör finnas krav på att hyra ut dessa enheter x antal veckor 
under sommaren. 

I samrådsskedet framgick det inte att fastighetsägaren har för avsikt att avstycka fastigheten. 
Länsstyrelsen undrar vad syftet med detta är och vad det kan få för konsekvenser med 
anledning av vad som angivits ovan? 

Kommunen hade i samrådsskedet lagt ut ett x-område som planbestämmelse för att 
garantera allmänhetens tillträde till området, vilket Länsstyrelsen även ansåg som viktigt 
både ur ett allemansrättsligt och ur ett friluftslivsperspektiv. Bestämmelsen är nu borttagen 
med anledning av synpunkter från lantmäteriet. Kommunen skriver i samrådsredogörelsen 
att planen kommer att garantera allemansrättens tillträde på ett annat sätt. Hur görs detta? 

Det framgår av planbeskrivningen att kommunen inte har något pågående planarbete i 
närheten av planområdet. Länsstyrelsen har efterfrågat kommunens intentioner för det 
befintliga campingområdet norr om planområdet, då campingen inte omfattas av någon 
detaljplan. Det hade varit önskvärt om kommunen hade tagit ett helhetsgrepp över hela 
campingområdet och tagit fram en detaljplan för hela området. På så vis hade kommunen 
kunnat utreda och säkerställa den mest lämpligaste placeringen av olika typer av 
”campingboende” inom området. 
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Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen bedömer att tillräcklig hänsyn är tagen till RAÄ Lyse 449:1. 
Det behövs ingen arkeologisk utredning eller förundersökning i avgränsande syfte angående 
RAÄ Lyse 448. 

Vatten 
Stabiliseringsåtgärder, anläggande av damm eller andra åtgärder inom ett vattenområde är 
en anmälnings- eller en tillståndspliktig vattenverksamhet, beroende på bland annat 
omfattning av åtgärden. Anmälan görs till Länsstyrelsen. 

Angående miljökvalitetsnormer för vatten bör kvalitén på dagvattnet framgå, vilket kan med 
fördel inkluderas i skötselplanen. 

Det framgår av planbeskrivningen att vattendraget som kommer från bäckravinen rinner 
genom ett rör under vägen i norr. Hur ser kapacitet och underhåll ut för trumman? 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER UTIFRÅN 
RUBRIK 

Geoteknik 
Geoteknisk utredning har kompletterats med en bedömning av stabilitetsförhållandena i 
områdets sydöstra (SÖ) del. Utredningen visar att områdets släntabilitet inom naturmarken 
till viss omfattning är otillfredsställande. Det konstateras dock att detta inte utgör någon risk 
för verksamheten eller den väg som löper öster om planområdet. Stabilitetsåtgärder, som 
avschaktning och/eller tryckbank, kommer påtagligt påverka de naturgivna 
förutsättningarna i områdets sydöstra del negativt, och de tillför inga säkerhetsaspekter för 
föreslagen markanvändning.  Naturmarks- och planområdet kommer därför i detta avseende 
minskas då eventuella stabilitetsåtgärder i bäckravinsområdet (SÖ) är en motstridande 
omständighet när det kommer till detaljplanens syfte, att återskapa och skydda miljön i 
bäcken och i bäckravinen.  

Erosionsskyddsåtgärder kommer att tydliggöras i planbeskrivning och skötselplanen 
kommer att uppdateras i enlighet med de stabilitetshöjande åtgärderna. 

Åtgärder som rör stabilitet, ras och erosion, och som omfattas Länsstyrelsens 
ingripandegrunder, ska vara åtgärdade innan detaljplanen tas upp i kommunfullmäktige för 
antagande. Detta regleras genom ett exploateringsavtal med exploatören.  
 
En skyddsbestämmelse (m1) kommer införas i plankartan för att upplysa om de geotekniska 
förutsättningarna och för ge ett långsiktigt bedömningsunderlag för bäckområdet 

Naturmiljö 
Prickmark reglerar uppställning i relation till bäckområdet och planförslagets omfattning av 
prickmark anses vara tillräcklig för att garantera en säker och ändamålsenlig uppställning. 
En planbestämmelse (p1) om att byggnad, villavagn, husvagn, husbil och tält inte får uppföras 
närmare än en meter från släntkrön mot bäck införs i planområdets östra del.   

Skötselplanen kommer att uppdateras i enlighet med de geotekniska stabilitetshöjande 
åtgärderna samt länsstyrelsens synpunkter om återskapande.  

Plankartan kommer att kompletteras med en upplysning om att området omfattas av en 
skötselplan.  
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Campingverksamhet 
Planprocessen drivs med så kallat normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) för framtagande av detaljplaner mellan den 2 maj 2011 och den 31 december 
2014. Boverkets förtydligande vägledning angående planbestämmelser för användning av 
kvartersmark gäller för framtagande av detaljplaner som påbörjats sedan den 1 januari 2015. 
För framtagande av detaljplan för Trellebystrands camping gäller därför tidigare regler. 
Bestämmelse för användning av kvartersmark ”N”, friluftsliv och camping, bedöms vara 
lämplig under den gällande lagstiftningen och det kvarstår därför i planförslaget. 
Användningen specificeras till att omfatta villavagnar.  

Genom att planlägga marken som ”friluftsliv och camping” enligt motivering ovan, 
säkerställs att inga campingstugor får uppföras inom planområdet. Föreslagen användning 
möjliggör att marken som tas i anspråk för uppställningsplatser kan omdisponeras till annan 
typ av camping vid flytt av villavagnar. 

Begreppet ”campingenhet” har under framtagandet av planhandlingarna används för att 
beskriva olika former av flyttbar camping, och har avsett tält, husvagn, husbil och villavagn. 
Definitionen kommer dock ses över då en villavagn inte anses vara en lätt flyttbar 
campingenhet, utan ska betraktas som en byggnad. Planbestämmelser som reglerar 
utnyttjandegrad och ändrad lovplikt kommer justeras så att begreppet ”campingenhet” 
förtydligas.   

Ett syfte med detaljplanen är att reglera uppställningsplatser för helårscamping i ett redan 
ianspråktaget område. Marken kan enligt förslaget omdisponeras till annan typ av camping 
vid flytt av villavagnar. Planförslaget bidrar till utvecklingen av utbudet för friluftsliv i ett 
område som i ÖP 06 är utpekat som ” utbyggnadsområde för campingplats eller 
turistanläggning”. Planförslaget överensstämmer vidare med översiktsplanens vision om att 
Lysekils kommun skall vara ett levande samhälle året runt, samt med besöksnärings- och 
turismstrategin (från sommarturism till åretruntturism) enligt ÖP 2006, sida 6-7.   
Campingsägaren upprättar ett ett-årigt avtal med alla gäster i planområdet. Avtalet reglerar 
avgifter för nyttjande av uppställningsplats, vatten, avlopp och elförsörjning etc etc. Det 
framgår även i avtalet att gästerna kan bli avvisade från området om avtalet inte följs. Detta 
förtydligas i planbekrivningen. 

En avstyckning är möjlig att genomföra efter att detaljplanen vunnit laga kraft.  
En planbestämmelse (d1) om minsta fastighetsstorlek har införts i ganskningsskedet för att 
reglera omfattning av arrondering av mark. Fastighetskonsekvensbeskrivning kommer 
justeras för att förtydliga åtgärder enligt anläggningslagen som ska beaktas vid eventuell 
fastighetsbildning.  

Förvaltningen anser att det inte finns några reella hinder för allmänheten för att ta sig runt 
eller igenom planområdet. Planförslaget bedöms inte hindra friluftslivet eftersom det är ett 
mycket begränsat område och det finns god möjlighet att passera inom och runt 
planområdet, där terrängen tillåter. 

En övergripande översyn till de befintliga och tillkommande campingverksamheterna 
kommer att bearbetas inom det pågående arbetet med den ny översiktsplan för Lysekils 
kommun.  

Vatten 
Verksamhetsutövaren har fått tillstånd av Länsstyrelsen att genomföra stabilitetsåtgärder i 
bäcken genom en anmälan om vattenverksamhet. Se Länsstyrelsens beslut om 
vattenverksamhet, dnr: 535-40854-2019. Åtgärderna är utförda inom den tidsram som 



Sida 6 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för Trellebystrands camping, del av Träleberg 1:138, Lysekils kommun  
 

angavs i beslutet. Besiktning av åtgärd ska göras av sakkunnig tjänsteperson från 
samhällsbyggnadsförvaltningen innan ett antagande av detaljplanen.  

En dagvattenutredning har utförts som konstaterar att befintlig dagvattentrumma under väg 
om 800 mm är tillräcklig för att klara skyfall, med klimatfaktor enligt Svenskt Vatten P- 110.  
Dagvattenutredningen visar också att MKN för vatten ej överskrids vid föreslagen 
exploatering. Dagvattenutredningen biläggs planhandlingarna.  

 
 

2. Statens geotekniska institut 
I samrådsyttrande (daterat 2016-05-26, dnr enl. ovan) uppmärksammande SGI bristen på en 
geoteknisk utredning. En geoteknisk fältundersökning och stabilitetsutredning har nu utförts 
av Bohusgeo AB och finns som underlag till detaljplanen. 

Planområdet utgörs av en del av Trellebystrands Camping, Träleberg 1:138 och ligger i direkt 
anslutning till befintlig campingverksamhet. Genom området rinner en bäck ut mot havet. 
Enligt planbeskrivningen sluttar marken söder om bäckravinen uppåt och består av 
bergspartier. Norr om bäckravinen är marken plan och består huvudsakligen av en gräsyta. 
Jorden inom området består i huvudsak av lera, med ökande mäktighet mot norr. Leran 
bedöms vara mellan- till högsensitiv och kvick mot djupet. 

En detaljerad stabilitetsutredning har utförts av Bohusgeo i enlighet med IEG 4:2010 [3]. I 
stabilitetsberäkningar för östra sidan av bäckravinen har stabilitetsförhållanden i nordöst 
funnits vara tillfredsställande, SGI saknar dock en bedömning av stabilitetsförhållanden i 
planens sydöstra del. I stabilitetsberäkningar för västra sidan av bäckravinen har 
stabilitetsförhållanden funnits vara otillfredsställande. En åtgärd bestående av avschaktning 
till 1:2-lutning i släntens övre del i kombination med ett mindre tryckbank i släntens fot 
föreslås, SGI delar bedömningen att en stabilitethöjande åtgärd krävs, och är en för
utsättning för att uppnå en tillfredsställande stabilitet. Vi ställer oss dock frågande till om 
åtgärden, utan att vara införd på plankartan, är tillräckligt säkerställd i planen. 

Den geotekniska utredningen förordar också att erosionsskydd installeras på ömse sidor 
längs hela bäcken samt att avschaktade ytor också erosionsskyddas genom exempelvis 
grässådd [3, kap 8.1.8]. Enligt planbeskrivningen [1, kap Geoteknik] skall dessa 
erosionsskyddande åtgärder utföras i samband med skötselplanen. SGI instämmer i behovet 
av att anlägga erosionsskydd. Skötselplanen [5] behandlar dock inte anläggande av 
erosionsskydd eller sådd av nya avschaktade ytor, utan syftar främst till att stabilisera 
bäckfåran genom att på sikt återetablera skuggande vegetation. Den stabilitetshöjande 
åtgärden går även in i det av Naturcentrum kallade "Delområde SÖ" där de enbart låter 
området lämnas för fri utveckling. SGI ställer sig frågande till om de erosionsskyddande 
åtgärderna är tillräckligt säkerställda i planen utan att varken vara införda på plankartan 
eller i detalj behandlade i skötselplanen? 

SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående 
synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Se förvaltningens svar till Länsstyrelsen under rubrik ”Geoteknik”.  
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3. Lantmäteriet 
Minsta fastighetsstorlek kan endast gälla kvartersmark inom planen  
Bestämmelser om minsta fastighetsstorlek är egenskapsbestämmelse för kvartersmark, se 
bl.a. punkt 7.1 i Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan och s. 
47 i Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 
5 kap. 15 och 22 a §§ PBL”. Detta innebär att bestämmelsen inte om-fattar allmän platsmark. 
I det aktuella planförslaget är bestämmelsen utformad så att det inte går att uppnå den 
angivna minsta fastighetsstorleken inom den i planen utlagda kvartersmarken.  

Kvartersmark går in på samfälld mark och ev. på ga  
De samfällda vägarna Träleberg s:1 och s:5 har till detta skede i planprocessen lagts in i 
grundkartan. Det kan nu konstateras att planområdet går in några decimeter på de samfällda 
vägarnas område.  

I fastighetskonsekvensbeskrivningen på s. 26 i planbeskrivningen saknas redovisning om att 
planområdet omfattar samfälld mark och om det är tänkt att de aktuella områdena ska 
överföras till Träleberg 1:138 eller den fastighet som den övriga kvartersmarken ska ingå i. 
Om planen även går in på det område som är upplåtet för Träleberg ga:1 behöver detta 
redovisas samt de ersättningsfrågor som blir aktuella vid ett omprövning av ga:n. 

Ifall det inte är nödvändigt att de aktuella remsorna ska ingå i planområdet bör kanske 
kommunen anpassa planområdesgränsen så att den följer fastighetsgränsen mot 
samfälligheterna. 

Påverkan på gemensamhetsanläggningar 
Innebär detaljplanen en förändrad användning i förhållande till den användning som ligger 
till grund för det andelstal som Träleberg 1:138 nu har i Träleberg ga:1? Om så är fallet 
behöver det beskrivas i planbeskrivningen att nya andelstal ska bestämmas antingen genom 
en överenskommelse om ändrade andelstal i ga:n eller en omprövning av den. 

Förvaltning av allmän plats 
När det är enskilt huvudmannaskap i en detaljplan, så ska normalt sett en 
gemensamhetsanläggning bildas för förvaltning av de allmänna platserna. I den aktuella 
planen är det väl inte avsikten att så ska ske? Om det inte är tänkt att någon 
gemensamhetsanläggning ska bildas bör det framgå tydligt av planbeskrivningen att så inte 
är fallet och vem som ska förvalta den allmänna platsen istället, vilket inte framgår av den 
aktuella versionen av planförslaget. 

Grundkarta  
I grundkartan har symbolerna (d.v.s. pilen i symbolen) för diken blivit felriktade. Det ser 
därmed ut som om vattnet rinner uppför höjdkurvorna i grundkartan.  

Det vore mycket bra för det fortsatta genomförandet av detaljplanen om grundkartans 
redovisning av Träleberg s:1 och s:5 uppdateras i den digitala registerkartan. 

Effekter av ev. avstyckning av planområdet  
I kartan på s. 20 redovisas att Campingens avlopps- och vattenledningar går genom 
planområdet. Under rubriken ”Fastighetskonsekvensbeskrivning” på s. 26 i 
planbeskrivningen anges det vidare att det är avsikten att avstyckning ska ske av 
planområdet. Med anledning av detta bör det redovisas hur det är tänkt att VA-systemet ska 
förvaltas framöver, t.ex. om det är tänkt att inrättas någon gemensamhetsanläggning eller 
liknande.  



Sida 8 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för Trellebystrands camping, del av Träleberg 1:138, Lysekils kommun  
 

Bestämmelse om genomförandetid 
Normalt sett brukar bestämmelsen om genomförandetid formuleras i förhållande till 
lagakraftsdatum. Kanske det är lämpligt att formulera bestämmelsen enligt Boverkets 
rekommendationer även i detta fall?  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER UTIFRÅN 
RUBRIK 

Minsta fastighetsstorlek kan endast gälla kvartersmark inom planen 
Planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek justeras till att enbart omfatta kvartersmark. 
 

Kvartersmark går in på samfälld mark och ev. på ga / Påverkan på 
gemensamhetsanläggningar 
Planområdets gräns justeras så att samfälld mark och gemensamhetsanläggning inte 
överlappas. Någon omprövning av GA behövs därmed inte göras.   
 

Förvaltning av allmän plats 
I föreliggande planförslag planeras enskilt huvudmannaskap för allmän plats eftersom hela 
det privatägda planområdet blir en del av campingverksamheten. Markägaren ansvarar 
därför för allmän plats.  
 

Grundkarta  
Grundkartans redovisning korrigeras enligt yttrandet 
 

Effekter av ev. avstyckning av planområdet  
En avstyckning är möjlig att genomföra efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
Fastighetskonsekvensbeskrivning kommer justeras för att förtydliga åtgärder enligt 
anläggningslagen som ska beaktas vid eventuell fastighetsbildning.  

 
Bestämmelse om genomförandetid 
Bestämmelse om genomförandetid korrigeras enligt yttrandet. 

 

4. Bohusläns Museum 
I samband med tidsbegränsat bygglov för villavagnar inom planområdet visade det sig att en 
skada på en fornlämning Lyse 448 uppstått. Lyse 448 är en boplats utan synliga lämningar. 

Vid besiktning konstaterades det att den sydvästra delen av fornlämningen kvarligger. 

Bohusläns museum anmälde till Länsstyrelsen 2011-06-16, att skada på fornlämning Lyse 
448 uppstått (dnr BM VA 565-2011 och dnr Lst 16799–2011). Ärendet polisanmäldes 2011-
08-19. Skada på fornlämning omnämns på sidan 16 i granskningshandlingarna. I 
behovsbedömningen sidan 2 och 5 framgår det att Lyse 448 skadats och att fornlämningen 
inte går att återskapa. Som nämnts ovan kvarligger den sydvästra delen av boplatsen. 
Eftersom den sydvästra delen av boplatsen kvarligger finner Bohusläns museum att en 
arkeologisk undersökning bör utföras i syfte att klargöra fornlämningens status. 
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Fornlämningen Lyse 449 är en boplats utan synliga lämningar som ligger strax söder om 
plangränsen. I granskningshandlingarna sidan 17 påtalas att gränsen "flyttas mellan camping 
och naturmark för att säkerställa en eventuell utsträckning av fornlämningen". Bohusläns 
museum ser positivt på att naturmarken utökats och därmed gränsen till campingen. 

 

 

Sammanfattning 
Bohusläns museum finner att en arkeologisk förundersökning bör utföras av den del av Lyse 
448 som kvarstår i syfte att klargöra lämningens status. Därmed bör ni samråda med 
Länsstyrelsen som fattar beslut om arkeologiska undersökningar. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Länsstyrelsen bedömer att tillräcklig hänsyn är tagen till RAÄ Lyse 449:1 och att det inte 
behövs någon arkeologisk utredning eller förundersökning i avgränsande syfte angående 
RAÄ Lyse 448. Se remissvar från Länsstyrelsen i rubricerat ärende, daterat 2017-12-06.  

 

5. Trafikverket 
Trafikverket yttrande sig i samrådsskedet (2o16-o5-31) och hade då inget att erinra. 
Planförslaget förväntas inte påverka den statliga infrastrukturen nämnvärt, varför 
Trafikverket inte har något nytt att tillägga. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Noteras. 

 

6. Västtrafik 
Västtrafik har tagit del av Del av Trellebystrands camping (BYN2016-000025) och har inga 
synpunkter. 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Noteras.  

 

7. Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Noteras. 

 

8. Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom aktuellt område och har därmed 
inget att erinra. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Noteras. 

 

9. Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har tagit del av detaljplanen och har inget att invända. Det är positiv om de 
föreslagna restaureringsåtgärderna genomförs i anslutning till bäcken. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Noteras. 

 

10. Miljöenheten  
Miljö och hållbarhet 
Lysekils övergripande miljömål bör tas upp i samband med att de nationella miljömålen 
beskrivs. 

Campingverksamhet bidrar till attraktiviteten i Lysekil vilket är positivt och stämmer överens 
med Vision 2030 som mötesplats. Som nämns under så ser miljöenheten det som positivt att 
området är kopplat till spillavlopp genom enskilda ledningar, för att även säsongsboende 
skall återvinna bör det finnas fyrfackskärl för återvinning. 

Avlopp 
Planområdet är anslutet till det kommunala spillvattenavloppsnätet genom enskilda 
ledningar, vilket miljöenheten ser positivt på. 

Avfall 
Miljöenheten förordar att campingägarna tillhandahåller fyrfackskärl för hemsortering, 
alternativt att de tillhandahåller gemensam uppsamlingsplats för campinggästerna. På så vis 
möjliggörs sortering av förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat och ofärgat 
glas samt tidningar i enlighet med Avfallsföreskrifterna för Lysekils kommun. 

Buller 
Inte aktuellt för det aktuella planområdet. 

Dagvatten 
I och med klimatförändringarna kan vi räkna med mer extrema väderförhållanden, vilket bör 
beaktas i planen, framförallt vad gäller fler skyfall. Planen har uppmärksammat risken för 
skyfall och beskriver hur vattendraget rinner från bäckravinen genom ett rör med 800 mm 
diameter under en väg och sen ut i Trälebergskile. För att svara på om röret är tillräckligt 
dimensionerat krävs vidare utredning. 

Lokaler 
Camping är klassat som ett U-objekt enligt miljöbalken men inom planområdet ryms inte 
campingens huvudbyggnad eller någon gemensam hygienlokal utan varje villavagn har sitt 
eget hygienutrymme. 

Naturvärden 
Planområdet har innehållit höga naturvärden som verksamhetsutövaren förstört i samband 
att villavagnarna ställts upp på platsen. Skötselplanen kopplade till denna detaljplan har 
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syftet att dels återskapa och dels kompensera för några av de naturvärdena som gått 
förlorade. 

Miljöenheten står bakom den framtagna skötselplanen. Man behöver titta på 
ansvarsfördelning gällande skötseln av området och reglera detta i någon form av avtal. 

Skyddad natur 
Planområdet omfattas inte av skyddad natur. 

Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Transporter 
Miljöenheten ser positivt på att kommunen arbetar med restaurering av kulturväg som 
binder samman området för cyklister med Lysekils tätort. Detta medverkar till att samhället 
knyts samman och förtätas genom klimatneutrala och hållbara trafiksätt och på så vis bidrar 
till miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft” och ”God bebyggd miljö”. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
En dagvattenutredning har utförts som konstaterar att befintlig dagvattentrumma om 800 
mm är tillräcklig för att klara skyfall, med klimatfaktor enligt Svenskt Vatten P- 110.  
Dagvattenutredningen visar också att MKN för vatten ej överskrids vid föreslagen 
exploatering.  

Skötselplanen kommer regleras genom ett exploateringsavtal med berörd 
verksamhetsutövare.  

Övriga synpunkter noteras.  

 

11. Leva i Lysekil AB 
Inget att erinra. 

 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Noteras. 

 

12. Politiska partier 
Kristdemokraterna 
Vi i Kristdemokraterna ser inga hinder att permanenta villavagnarna. De står bra, nära 
Trellebystrands camping. Tyvärr är ju bäckravinen och fornlämningen förstörd. Men 
bäckravinens återskapande kan ju bli positivt för naturen och de som bor i villavagnarna. 
Bäckravinen kan ju också ta emot vatten vid skyfall. 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Noteras. 
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Sakägare  
 

13. Solvig Hervig och Rolf Welde, Träleberg 1:14 
Det är bara en sak att kritisera för den nya campingplatsen. Vi som bor i Träleberg hela året 
har registrerat en betydande ökning av trafiken förbi oss. Sommargästene (många har också 
förlängt säsongen med flere månader) använder vägen genom hela Träleberg för att köra till 
butiken och ner till Lysekil. 

Denna väg är delvis privat (privat väg med statligt stöd) och alla boende här betalar en avgift 
för vägunderhåll. För detta får vi inget statligt stöd och måste betala av våra egna pengar. 
Därför är det illa att vi bara tre år efter beläggning av ny asfalt ser slitage flera ställen efter 
den ökande trafiken. Särskilt av bilar med dubbdäck. 

Vägen genom Träleberg används hela året som gång- och cykelväg för många boende i 
Lysekil. Vi vill att det ska vara en säker sträcka för alla mjuka trafikanter. 

Trellebystrands bidrag till vägen gäller sträckan som går direkt upp till 162:an. (avfart vid 
Cramo). Det begärs att alla gäster på Trellebystrands camping använder den norra avfarten 
till huvudvägen. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna godkänna den nya delen av 
campingplatsen. 

När det gäller BÄCKRAVIN är det viktigt att en rensning utförs i dalgången runt bäcken. Där 
finns många nedblåsta träd, ruttna och döda träd, kylskåp (med giftiga ämnen), soffor och 
mycket annat skräp. Detta finns på Trellebystrands tomt och även i kommunens del av dalen. 
Om det är så värdefullt som man säger, måste detta rensas bort. 

Vi gläds över kommunens engagemang, och hoppas att det dessutom kommer att röjas längs 
vägen som är en del av kuststigen, till glädje för alla som vandrar här. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
Frågor som rör andelstal, drift och underhåll av lokalgata kan inte behandlas av kommunen 
då det är en enskild väg. Dessa frågor ska hanteras av den vägförening som finns för området.  

En skötselplan kommer tas fram som anger hur naturen i bäckravinen ska skötas. 
Skötselplanen kommer regleras genom ett exploateringsavtal med berörd 
verksamhetsutövare.  
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Övriga som har yttrat sig  
 

14. Naturskyddsförening Lysekil-Munkedal 
 
Lysekil-Munkedals naturskyddsförening anser att naturen kring bäcken skall återskapas. Nu 
har träd och buskvegetation tagits bort i en värdefull bäckravin med mycket höga 
naturvärden (klass 1). Villavagnar har ställts upp i direkt anslutning (2M) till bäcken. 
Takavlopp mm leds dessutom direkt ner i vattendraget. 

Lysekil – Munkedals naturskyddsförening anser: 

• Att det är av yttersta vikt att bäckområdet natur återskapas. 
• Att villavagnarna flyttas från bäckområdet till ett avstånd av 20 m på bådasidorna 
• Att takavlopp, dräneringar o liknande omhändertas och renas därefter leds till annan 

recipient. 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
En skötselplan kommer tas fram som anger hur naturen i bäckravinen ska skötas. 
Skötselplanen kommer regleras genom ett exploateringsavtal med berörd 
verksamhetsutövare.  

Området är utpekat i ÖP 06 som ett utbyggnadsområde för campingplats. Förvaltningen gör 
bedömningen att nuvarande placering är godtagbar för ändamålet. Ny placering regleras 
dock genom en två meter prickmarkerad remsa närmast bäcken där byggnader inte får 
uppföras. En planbestämmelse (a1) om att byggnad, villavagn, husvagn, husbil och tält inte 
får uppföras närmare än en meter från släntkrön mot bäck kommer införas i planområdets 
östra del för att ytterligare säkerställa att enheter inte ställs för nära bäcken. 

Framtagen dagvattenutredning visar att MKN för vatten ej riskerar att överskridas vid 
föreslagen exploatering. Omledning till annan recipient är därför inte nödvändigt.  
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Justeringar efter granskning 
Följande justeringar föreslås av planförslaget med anledning av de synpunkter som framförts 
under granskningen: 

Plankarta:  

- Mark reglerad som NATUR minskas till att enbart omfatta bäckområdet närmast 
campingplatsen. Planområdet kommer därmed också minska till omfattning. 
 

- Användningsbestämmelse för kvartersmark N (Friluftsområde och camping. 
Helårscamping), specificeras till att omfatta villavagnar.   
 

- Planområdets gräns justeras så att kvartersmark, samfälld mark och 
gemensamhetsanläggning inte överlappas. 
 

- Planbestämmelser som reglerar utnyttjandegrad och ändrad lovplikt kommer 
justeras så att begreppet ”campingenhet” förtydligas.   
 

- Planbestämmelser om ändrad lovplikt kommer redovisas genom indexerad 
administrativ bestämmelse (a1). 
 

- Planbestämmelse (p1) om att byggnad, villavagn, husvagn, husbil och tält ska 
placeras minst 1 meter från släntkrön ner mot bäcken införs i planområdets östra 
del.  
 

- Planbestämmelse (m1) införs i plankartan för att upplysa om de geotekniska 
förutsättningarna och för att ge ett långsiktigt bedömningsunderlag för 
bäckområdet. 
 

- Prickmark för gata inom kvartersmark i planområdets västra del tas bort.  
 

- Plankartan kommer att kompletteras med en upplysning om att området omfattas 
av en skötselplan.  
 

- Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek justeras till att enbart omfatta 
kvartersmark. 
 

- Grundkartans redovisning justeras enligt yttrande från Lantmäteriet. 
 

- Formulering av genomförandetid justeras enligt yttrande från Lantmäteriet. 
 

Planbeskrivning: 

- Resultat från komplettering av geoteknik förs in i planbeskrivningen. Avsnittet 
”Geoteknik” kommer uppdateras enligt svar till Länsstyrelsen/SGI.  
 

- Begreppet ”campingenhet” ses över och ny definition ska beskrivas.  
 
- Uppgifter om arrende och avtal mellan campingutövare och villavagnsägare 

förtydligas.  
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- Resultat från dagvattenutredning förs in i planbeskrivningen. 
 
- Genomförandebeskrivningen uppdateras med uppgifter om exploateringsavtal.  
 
- Stycket om fastigheteskonsekvensbeskrivning justeras enligt svar till 

Lantmäteriet.   
 
- Resultat och slutsatser från komplettering av skötselplan förs in i 

planbeskrivningen. 

  

 

Fortsatt planarbete 
Då inget behov av betydande justeringar bedömts finnas är samhällsbyggnadsförvaltningen 
av uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt. Planförslaget kan efter 
justering enligt ovan därmed överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-10-15 

 

Fredrik Jonasson      
Planhandläggare 
 
Rodrigo Baraona Vargas 
Planhandläggare 
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