
1 (13) 
 
 

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd: Byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggn.förvaltn. 

Sammanträdesdatum: 2017-12-07 Justeringsdatum: 2017-12-12 

Anslagsdatum:  2017-12-12  Anslagets nedtagande: 2018-01-03 

Bevis om tillkännagivande av 
justering:
  

………………………………………… 

 

 
 

Sammanträdestid: 2017-12-07 kl. 09.15-11.40 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus 

 
Beslutande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 
 
Bo Göthesson (S), ordf. 
Mikael Wennergren (LP), vice ordf. 
Sverker Johnsson (S), ersätter Siw Linnér (S) 
Ulf Hanstål (M) 
Yngve Larsson (L) 
Christer Hammarqvist (C)  
Bo Gustafsson (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Inge Löfgren (MP) 
Leif Ahl (K)  
Lars Nielsen (C), ersätter Magnus Elisson (SD) 

 
 
Icke tjänstgörande ersättare: 
 
Åsa Björneld (L) 
Filip Nordqvist (L) 
 
 
 
 
 

Tjänstemän 

Anna Wigell, tf. avd-chef plan och bygg  
Madelene Johansson, nämndsekreterare  
Mats Carlsson, stadsarkitekt  
Rodrigo Baraona, planarkitekt §§ 141-145 
 
 

 

 

 

Paragrafer: 
 

125-145 

 
Sekreterare: ……………………………………………………. 

Madelene Johansson 

 
Ordförande: ………………………………………………………. 

Bo Göthesson 

 
Justerare: ………………………………………………………. 

Yngve Larsson 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 125 
 
Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av § 139.  
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (13) 
Byggnadsnämnden 2017-12-07 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 126 
 
Sammanställning oktober månades bygglovsärenden och redovisning av 
bygglovenhetens delegerade beslut samt redovisning av 
bostadsanpassningsbidrag oktober 2017 
 
Sammanställning över inkomna ansökningar/anmälan och utgående beslut, samt 
sammanställning av ”öppna” ärenden och överklagade beslut. 
 
Beviljade delegationsbeslut oktober: 

 32  beviljade bygglov på delegation 

 27  utfärdade startbesked 

 26  utfärdade slutbesked 
 
Beviljade bostadsanpassningsbidrag oktober:  

 4    Lysekils kommun 

 2   Munkedals kommun 

 5  Sotenäs kommun 
 

Beslutsunderlag 
 
Sammanställning  
Delegationslistor 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden tar del av rapporterna. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 127 
 
Intern kontroll 2018 
Dnr: BYN 2017-040 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett delvis nytt förfarande vid framtagande av 
nämndernas interna kontrollområden vilket innebär att den interna kontrollen delas upp 
i tre beslutssteg.  
 
Detta ärende är det första i de tre stegen vilket innebär att, efter en risk- och 
konsekvensanalys, besluta om kontrollområden för 2018. 
 
De föreslagna kontrollområdena för 2018 är:  

 Utskick vid samråd/granskningsskedet vid detaljplaner 

 E-postrutiner, vid frånvaro 

 Vidarefakturering till exploatör 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-11-24. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar att anta de föreslagna kontrollområdena för 2018. 
 
Beslut inklusive handling skickas till  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 128 
 
Ekonomisk uppföljning för byggnadsnämnden per oktober 2017 
BYN: 2017-009 
 
Totalramen för byggnadsnämnden har ökat jämfört med 2016, vilket beror på att 
planenheten och dess budget numera finns under byggnadsnämnden.  
 
På personalsidan är det en fortsatt positiv avvikelse då det delar av året varit vakanta 
tjänster på planenheten. En vakant tjänst på planenheten har sedan augusti tillsatts med 
en planadministratör. Personalkostnaderna kommer i viss mån att planas ut för 
resterande del av året. Mätenheten hade en vakant tjänst som dock tillsattes i mars, 
enheten är sedan dess fulltalig.  
 
På intäktssidan är det mindre intäkter än budget på främst bygglovenheten. 
Bygglovenheten har i stort sett samma mängd inkommande som utgående ärenden som 
föregående år, flertalet ärenden är dock inte av den karaktären som genererar större 
intäkter. Planenheten är i fas på intäktssidan då ett tidigare plankostnadsavtal avslutas 
och en större fakturering av upparbetade timmar och externa kostnader skett under 
hösten.  
 
På kostnadssidan är det bostadsanpassningsbidraget som ger en mindre negativ 
avvikelse, dock kan konstateras att det negativa utfallet är betydligt lägre i oktober 2017 
jämfört med oktober 2016. Planenhetens kostnader är högre än budget vilket kan 
förklaras med att kostnader för privata exploatörers utredningar hamnar här för att 
sedan faktureras vidare till exploatör.  
 
Prognosen för nämndens verksamhet på helårsbasis är i linje med prognosen från 
augusti, ett positivt resultat på ca 250 tkr.  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2017. 

 
Beslutet skickas till  
 
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 129 
 
Byggnadsnämndens sammanträdeskalender 2018 
Dnr: BYN 2017-049 

 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
byggnadsnämnden 2018 enligt nedan. Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram 
förslag till sammanträdeskalender så att nämnderna kan besluta i oktober/november 
vilka dagar sammanträdena är för nästkommande år. 
 
 

 Byggnadsnämnden 
(torsdagar kl. 09.15 om inget 

annat anges i kallelsen) 

8 februari  

26 mars, U1 (mån) 

26 april 

28 maj, U2 (mån)  

28 juni  

30 augusti 

1 oktober, U3 (mån) 

15 november 

13 december 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelningen för verksamhetsstöds tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalendern för år 2018. 
 
Beslutet skickas till  
 
Byggnadsnämndens ledamöter och ersättare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 130 
 
Lysekils kommuns byggnadspris år 2017 
Dnr: BYN 2017-031 
 
Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2013 att inrätta ett byggnadspris, som 
vartannat år ska delas ut till ”en byggnad inom Lysekils kommun som på ett förtjänstfullt 
sätt förnyar vårt moderna kulturarv och/eller bidrar till Lysekils kommuns 
kulturhistoriskt intressanta kulturmiljö. Bedömningen ska avse nybyggnad och/eller 
väsentlig ändring av byggnad.” 
 
Priset gäller denna gång byggnader vilka är färdigställda och tagna i bruk under perioden 
1 juli 2015 till och med 30 juni 2017, alternativt vilka har fått slutbesked under samma 
period. Formuleringen av detta villkor i tidigare texter har kunnat tolkas som att även 
tidigare uppförda byggnader ska kunna ingå i bedömningen. Detta har dock aldrig varit 
syftet med priset, vilket ska uppmärksamma nya projekt, även om de utförs på äldre 
byggnader. 
 
Tre förslag har kommit samhällsbyggnadsförvaltningen till del: 
 

 Södra Hamnen 1:82 - 1:85, Kungsgatan 30 - 32 i Lysekil. Renovering av gathusen 
samt nybyggnad av gårdshus. Byggherre: LysekilsBostäder AB. 
Motivering: ”Kreativt och innovativt att behålla den gamla byggnadsstilen vid 
nybyggnation.” 

 

 Curmans Villor, Kyrkvik 3:1, Badhusgatan i Lysekil. Uppförda år 1880. Inga 
byggnadsåtgärder under den aktuella tidsperioden.  
Motivering: ”Vacker kulturbild i Lysekil. Hoppas den får bevaras.”  
Kommentar: byggnaderna åtnjuter statligt byggnadsminnesskydd, och kommer 
därför att bevaras under överskådlig tid. Förändringar är inte aktuella. 

 

 Grand Hotell f.d. Stadshotellet, Södra Hamnen 3:8, Lysekil. Uppförd år 1880 och 
senare tillbyggd. Endast brandutrymningar och ventilationsombyggnad under 
den aktuella tidsperioden. 

 
Då endast ett förslag i formell mening uppfyller de krav och det syfte som byggnadspriset 
har, nämligen att det ska handla om en nybyggnation eller genomgripande 
förändring/renovering som skett de senaste två åren, har det som normalt sker med 
byggnadspriskadidater såsom jurybehandling av inkomna förslag samt omröstning bland 
kommunmedlemmarna ansetts vara obehövligt. 
 
Även om de två andra objekten har värdefulla kvaliteter, och bidrar till det positiva i 
Lysekils stadsbild, kan de inte komma ifråga för det byggnadspris som nu ska utdelas. 
 
Byggnadsnämnden har därför att ta ställning till om Lysekils kommuns byggnadspris 
2017 ska tilldelas: 

Renovering av gathusen samt nybyggnad av gårdshus på Kungsgatan 
30 - 32 i Lysekil, fastigheterna Södra Hamnen 1:82 - 1:85 

 
Priset kommer att delas ut vid ett kommande byggnadsnämndsmöte. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

Yrkande 
 
Inge Löfgren (MP): bifall till förvaltningens förslag att Lysekils kommuns byggnadspris 
2017 ska tilldelas renovering av gathusen på Kungsgatan 30A-32A i Lysekil, 
fastigheterna Södra Hamnen 1:82 - 1:84, med ändringsförslag att ta bort ”nybyggnad av 
gårdshus”. 
 
Mikael Wennergren (LP): bifall till Inge Löfgrens ändringsyrkande.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Inge Löfgrens 
ändringsförslag och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar att tilldela Lysekils kommuns byggnadspris 2017 till 

 Renovering av gathusen på Kungsgatan 30A – 32A i Lysekil, fastigheterna Södra 
Hamnen 1:82 - 1:84 

 
Motivering: Kreativt och innovativt att behålla den gamla byggnadsstilen vid 
nybyggnation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Fastighetsägaren 
 
Beslutet underrättas 
 
Kyrkvik 3:1 
Södra Hamnen 3:8 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 131 
 
Anmälningsärenden 
 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-19, § 120, Uppföljningsrapport 3 
2017 för Lysekils kommun 
 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-19, § 121, Vision Lysekil 2030 
 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-19, § 128, Riktlinjer för intern 
kontroll 

 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-16, § 145, Avsägelse som ersättare i 
byggnadsnämnden 
 

 Beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat 
bostadsbyggande  
 

Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden tar del av anmälningsärendena.  

 
 
  

http://old.lysekil.se/edit-fileresource/4.1f39350415fe315b1ac2d8c/18.1f39350415fe315b1ac163fe
http://old.lysekil.se/edit-fileresource/4.1f39350415fe315b1ac2d8c/18.1f39350415fe315b1ac163fe
http://old.lysekil.se/edit-fileresource/4.1f39350415fe315b1ac2d8c/18.1f39350415fe315b1ac16312
http://old.lysekil.se/edit-fileresource/4.1f39350415fe315b1ac2d8c/18.1f39350415fe315b1ac16310
http://old.lysekil.se/edit-fileresource/4.1f39350415fe315b1ac2d8c/18.1f39350415fe315b1ac16310
http://old.lysekil.se/edit-fileresource/4.1f39350415fe315b1ac2d8c/18.1f39350415fe315b1ac1630e
http://old.lysekil.se/edit-fileresource/4.1f39350415fe315b1ac2d8c/18.1f39350415fe315b1ac1630e
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 132 
 
Information från tf. avdelningschef plan- och byggavdelningen 
 
Tf. avdelningschef plan- och byggavdelningen informerar 
 

 Per Garenius, ny förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, börjar sin 
tjänst i Lysekils kommun 2018-01-08.  
 

 Annons för rekrytering av planarkitekt ligger ute, sista ansökningsdag är  
2018-01-08.  
 

 För att lyfta Brastad centrums möjligheter till utveckling och förbättring har 
samhällsbyggnadsförvaltningen bjudit in de privata fastighetsägarna i centrum 
till en informationsträff.  
Träffen anordnades i början av november och samhällsbyggnadsförvaltningen 
informerade om de fysiska åtgärder som är möjliga i centrum och hur 
detaljplaner styr bebyggelse. Samtal fördes kring vad som är bra, vad som kan 
förbättras och vilken utvecklingspotential som finns. 

 

 Projektet Se Huset har lämnat in en ansökan om ett huvudprojekt till Fyrbodals 
kommunalförbund, ansökan kommer även att skickas till VG-regionen. I 
huvudprojektet ingår ett samarbete mellan Lysekils, Tanums och Orust 
kommun.   
 

 Delregional träff med Länsstyrelsen hölls på Oscars den 23 november.  
 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden tar del av informationen.   
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 133 
 

Samrådsbegäran från Lantmäteriet - Föreslagen fastighetsreglering från 
fastighet utom plan (Sämstad 1:32) till fastighet inom plan (Sämstad 1:52) 
 
Diarienummer: 2017-0743 
Fastighetsbeteckn.: Sämstad 1:52 Sämstad 1:32 
Fastighetsägare: Anders & Pernilla Hedlund Erik Karlsson 
Adress: Sämstad 400, Brastad Sämstad 300, Brastad 
 
Till Byggnadsnämnden i Lysekils kommun har inkommit en begäran från Lantmäteriet 
om samråd gällande fastighetsreglering från fastighet utom plan till fastighet inom plan, 
gällande Sämstad 1:32 och 1:52. Fastigheten Sämstad 1:52 ligger inom detaljplan antagen 
den 15 november 1973. 
 
Skälet till varför fastighetsregleringen önskas har inte angivits i samrådsbegäran 
 
Såväl Sämstad 1:52 som den del av Sämstad 1:32 som regleringen gäller omfattas av 
fornlämningen Brastad 376:1, en bytomt enligt 1823 års skifteskarta. 
 
Fastigheten Sämstad 1:52 ligger inom planlagt område, och är undantagen från 
bestämmelserna gällande Gullmarns Naturvårdsområde (Naturreservat). Den del av 
fastigheten Sämstad 1:32 som regleringsförslaget avser ligger däremot inom 
naturvårdsområdet. 
  
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden godkänner inte fastighetsreglering enligt förslaget, då det kan anses 
strida mot de allmänna lämplighets- och planvillkoren i fastighetsbildningslagen 3 kap. 
1-3 §§. 
Beslutet motiveras med att det är så olika villkor för lovplikt och byggnation som enligt 
plan- och bygglagen gäller utom och inom detaljplan, att det inte är lämpligt att ha en 
bostadsfastighet med såväl planlagd som icke planlagd mark, samt att 
naturvårdbestämmelser skulle komma att gälla för delar av fastigheten. 

   
Beslutet skickas till 
 
Lantmäteriet 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 144 
 

Beslut om godkännande av samrådsredogörelse och beslut om granskning 

Detaljplan för del av Grundsunds centrum, Lönndal 8:1 m.fl. Lysekils 
kommun 
Dnr: BYN 2017-018 
 
Ett förslag till detaljplan för del av Grundsunds Centrum och Folkets hus (1484-P85-7) 
har varit ute för samråd under tiden 2015-05-27  till 2015-07-08. Därefter delades 
detaljplanen i två delar, den ena delen för Lönndal 3:3 är antagen och vann laga kraft 
2016-04-06. Den andra delen är rubricerad detaljplan, vilken omfattar fastigheterna 
Lönndal 8:1, Lönndal 3:4 och en del av Lönndal 3:1. 
Planens syfte är att utöka möjligheten till handel- och centrumändamål i Grundsunds 
centrum. 
 
En granskningshandling för förslag till detaljplan för del av Grundsunds centrum, 
Lönndal 8:1 m.fl. är framtagen. Sammanställda inkomna synpunkter i 
samrådsredogörelse tillsammans med utredningsunderlag ligger till grund för 
utformningen av granskningshandlingen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-11-22. 
 
Yrkande 
 
Michael Wennergren (LP): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen för del av Grundsunds centrum, 
Lönndal 8:1 m.fl. 
 
Byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen för del av Grundsunds centrum, Lönndal 
8:1 m.fl. skickas ut för granskning enligt 5 kap. 18 § PBL (2010:900). 
 
Beslutet skickas till  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten 
Exploatören 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 145 
 
Övrigt 
 
Ordförande Bo Göthesson framför ett tack för ett gott samarbete till nämndens 
ledamöter och ersättare samt önskar, både personal och politiker en riktigt god jul och 
ett gott nytt år  
 
Vice ordföranden Mikael Wennergren framför ett tack till ordförande samt till nämndens 
ledamöter och ersättare.  
 
 
Dessutom behandlade nämnden fyra besvärsmål från länsstyrelsen, två besvärsmål från 
Mark- och miljödomstolen, ett bygglov och tre förhandsbesked.  


