
Tid och plats: torsdagen den 30 juni 2022 klockan 08:00-12:00 
Kommunfullmäktigesalen 

Ordförande: Lars Björneld 

Sekreterare Annika Tischka 

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med 
”sluten del” eller där ordföranden så beslutar. 

Ärende 

- Upprop och val av justerare

1. Fastställande av dagordning
Dnr 2021-000845

2. Åtgärdsplan ekonomi i balans gata/park - workshop
Dnr 2022-000430

3. Information från förvaltningschef och ordförande
Dnr 2021-000846

4. Information om detaljplanering för mars 2022
Dnr 2022-000039

5. Information miljölöften 2022, dragning för nämnden
Dnr 2022-000417

6. Remiss på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa kommunens
mark i centrala Lysekil
Dnr 2022-000310

7. Information från Tekniska avdelningen
Dnr 2022-000432

8. Ledamotsinitiativ angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen
Grundsund, dragning för nämnden
Dnr 2022-000130

9. Svar på återremiss om fri parkering vid Gullmarsvallen
Dnr 2022-000362

10. Information från Mark- och exploateringsavdelningen
Dnr 2022-000420

11. Initiativärende angående att kommunen tar fram lämplig tomt på Skaftö för
äldreboende
Dnr 2022-000386

12. Företagsetablering Dalskogen, dragning för nämnden
Dnr 2022-000404

13. Information från Plan- och byggavdelningen
Dnr 2022-000419

KALLELSE 
FÖREDRAGNINGSLISTA  

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 



14.  Planbesked för cykelbana Dalskogen- Ulseröd 
Dnr 2022-000406  

 

15.  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus Sandåker 
1:2, dragning för nämnden 
Dnr 2022-000329  

 

16.  Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på två 
tilltänkta avstyckningar Röe 1:22, dragning för nämnden 
Dnr 2022-000326  

 

17.  Förhandsbesked Skal 1:16 
Dnr 2022-000407  

 

18.  Förhandsbesked Knarrevik 1:4, dragning för nämnden 
Dnr 2022-000408  

 

19.  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Hamre 2:5 
Dnr 2022-000334  

 

20.  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
tilltänkta avstyckningar Immestad 3:33 
Dnr 2022-000395  

 

21.  Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus Åker 1:1, 
dragning för nämnden 
Dnr 2022-000397  

 

22.  Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus Kleva 
3:8 
Dnr 2022-000325  

 

23.  Ansökan om ombyggnad och ändrad användning från detaljhandel till 
pensionat Södra Hamnen 13:5, dragning för nämnden 
Dnr 2022-000399  

 

24.  Åtgärdsföreläggande Evensås 1:6, dragning för nämnden 
Dnr 2022-000409  

 

25.  Tillsynsärende avseende olovlig installation av eldstad Halvdarsröd 1:2 
Dnr 2022-000405  

 

26.  Redovisning av delegationsbeslut 2022-06-30 
Dnr 2021-000852  

 

27.  Redovisning av anmälningsärenden 2022-06-30 
Dnr 2021-000863  

 

 
 
 



 

Arbetsprogram detaljplaner Pågående DP Ej pågående DP

Troligt Antagande Antagandebeslut

PRIVATA PLANER 2022 2022 SBN KF Boendeformer Annat
Lysekil Jan-Jun Jul-Dec Småhus  Lägenheter

Norra Hamnstranden - 100+ hotell/kontor/handel/trygghetsboende

Dona 2:1 - ca 30 Flerbostadshus

Del av Kyrkvik 1:50 m fl (Höjdgatan) - - ta bort byggrätter

Ulseröd 1:29 ca 20 ca 15-20 Friliggande villor, mindre flerbostadshus

Mariedal 3:19 mfl - ca 140 hyresrätter/bostadsrätter

Slätten 1:339 (Revolvern) - 25-30 hyresrätter

Södra hamnen 13:1 (Hotell Lysekil) - ca 30+ Bostäder, centrumändamål

Gamlestan 1:3 m fl Ändring pb - flerbostadshus

Lyse

Norra Skalhamn, Lyse 1:52 och 1:57 ca 20-35 ca 20 småhus/lägenheter

Brastad-Bro

Tuntorp 4:12 - - Ändrat ändamål - daglivaruhandel

Skaftö

Fossa 1:116 ca 8 småhus

Fossa 1:33, Rågårdsvik ca 6 - småhus

Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan ca 200 Varierande boenden

Skaftö-Berg 2:155 5 st -

Lönndal 1:7 Ändrad användning - tillfällig vistelse

Lyse-Berga 1:155 och 1:156 antal? - Förtäta området med friliggande småhus

Skaftö-Backa 3:351 - - skola

KOMMUNALA PLANER

Lysekil

Valbodalen - - verksamheter/småbåtshamn

Lyse

Lyse-Berga 3:29 Utvidga användningomr. t.ex tillfällig vistelse

Brastad-Bro

Hallinden industriområde - - verksamhet

Skaftö
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AKTUELL STRATEGISK PLANERING

Ny översiktsplan

VA‐plan

Program Samråd Granskning Antagande

Program Samråd Granskning Antagande

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2017
Lönndals verksamhetsområde KF 2017‐06‐21 Laga kraft 2017
Gamlestan 22:4 m fl KF 2017‐06‐21 Laga kraft 2018

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2018
ICA Grundsund Lönndal 8:1 mfl KF 2018‐02‐08 Laga kraft 2018
Evensås 1:6 KF 2018‐06‐20 Laga kraft 2018
Gamla Mejeriet  KF 2018‐09‐20 Laga kraft 2018

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2019
Södra hamnen 6:2 KF 2019‐03‐25 Laga kraft 2019
Vägeröd 1:70 KF 2019‐06‐12 Laga kraft 2020
Sjukhuset slätten 15:7  KF 2019‐10‐23 Laga kraft 2021  

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2020
Evensås 1:79  KF 2020‐02‐20 Laga kraft 2020

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2021
Torvemyr etapp 2  KF 2021‐03‐17  Laga kraft 2021
Norra Tronebacken  KF 2021‐ 02‐10 Laga kraft 2021
Trellebystrands camping KF 2021‐06‐23 Laga kraft 2021
Tuntorp 4:156 SBN 2021‐06‐03 Laga kraft 2021
Grönskult 1:42 mfl KF 2021-10-20 Överklagad MMD

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2022

Sävens camping KF 2022‐03‐30 Laga kraft 2022
Fossa 1:33 SBN 2022‐04‐28
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2022-05-18 

Dnr 

SBN 2022-000310 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Margareta Govik, 
margareta.govik@lysekil.se 
 
 

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall gällande rensa 
kommunens mark 

Sammanfattning 

Motionären har en önskan att få rensat upp område som sedan många år nyttjats 
för läggande av trädgårdsavfall.  

Med hänvisning till det omfattande manuella arbetet har vi i nuläget ingen 
möjlighet att återställa den gamla gångvägen. 

Skyltar kommer att utplaceras på båda sidor av gångvägen för att upplysa om att 
man inte får lägga sitt trädgårdsavfall i området. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet 

En inkommande motion kring återställande av gångväg från området Vidablick 
genom upprensning av trädgårdsavfall från kringliggande fastigheter vilket med 
åren har medfört att gångvägen ner mot bautastensvägen blivit igensatt. 
Motionären önskar också förbudsskyltning gällande avfall. 

Förvaltningens utredning 

Motionären har en önskan att få rensat upp område som sedan många år nyttjats 
för läggande av trädgårdsavfall.  

Med hänvisning till det omfattande manuella arbetet har vi i nuläget ingen 
möjlighet att återställa den gamla gångvägen. 

Skyltar kommer att utplaceras på båda sidor av gångvägen för att upplysa om att 
man inte får lägga sitt trädgårdsavfall i området. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Margareta Govik 
Enhetschef  

 

Bilagor 

Motionen 

Protokollsutdrag 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
 

http://www.lysekil.se/


1 
 

Motion 
 

På tidigt 50-tal sålde fornminnesföreningen Vikarvet tomtmark till Lysekils kommun. Området finns 
nedanför berget ”Vidablick”. Gatan fick namnet Vikenvägen. På bifogade tomtkarta syns en 
markering som visar kommunens mark. Det är den med gul färg ritade vägen ned till vattnet. Denna 
passage använde vi som barn ned till badplatsen och den kallades blåbärsbacken. Under många år 
har boende i området använt denna passage till att kompostera och även lägga skräp. Jag anser att 
det är dags att kommunen återtar sin mark för det syfte den var tänkt att användas för från början. 
Ser man ytterligare på kartan syns samma färg längs vattenbrynet och denna markering visar hur 
köpet av mark försäkrade kommuninvånarna tillgång till denna mark.  

 

Det är min förhoppning att efter alla dessa år av nedskräpning att området rensas, att man också 
upplyser genom skyltning att det är förbjudet att kompostera och slänga skräp där.  

Se bifogade bilder på sidan 2 och 3. 

 

Lysekil 2022-03-05 

 

Ann-Charlotte Strömwall, Liberalerna 



2 
 

 

 



3 
 

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-04-20 

 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 079BF0B23933CB62B048722A14473B28DA18F191CB 

 

 

§ 54 Dnr 2022-000171 

Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa kommunens mark i 
centrala Lysekil 

Sammanfattning 

Ann-Charlotte har i en motion föreslagit kommunen rensa sin mark nedanför berget 
"Vidablick", nedskräpning i området rensas, samt man upplyser att det är förbjudet 
att kompostera och slänga skräp i området. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-03-05 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/3 

Datum 

2022-06-22 

Dnr 

SBN 2022-000130 
 
Avdelningen Plan och Bygg 
Jeanette Norgren Konsult 
Avdelningen Park Gata och Natur 
Magnus Eriksson  
 

Ledamotsinitiativ angående parkeringsplats vid Udden, 
Västra Kajen Grundsund 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till Lönndal 10:7 har under många år drivit frågan om att angöra 
parkering på fastigheten, vilket Lysekils kommun anser vara mycket olyckligt under 
rådande förutsättningar. I mars inkom ett initiativärende om att utreda 
förutsättningarna att upphäva officialservitutet för väg till förmån för Lönndal 10:7. 
En skrivelse har inkommit med förslag från fastighetsägarna om att de är beredda 
att överväga att avstå från att färdigställa parkeringsplatsen om kommunen 
upplåter ett parkeringsplatsservitut med laddstolpe för el-bil i närheten av 
fastigheten Lönndal 10:7.  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte tillmötesgå det förslag som 
fastighetsägarna till Lönndal 10:7 tillställt samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet innebär att ge 
förvaltningen i uppdrag att ansöka hos Lantmäteriet för att upphäva officialservitut 
för väg till förmån för Lönndal 10:7.   

Alternativt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet är besvarat samt 
avstyrker ytterligare uppdrag för förvaltningen gällande officialservitutet för väg till 
förmån för Lönndal 10:7. 

Ärendet 

Fastighetsägarna till Lönndal 10:7 har under många år drivit frågan om att 
iordningsställa parkering på fastigheten, vilket Lysekils kommun anser vara mycket 
olyckligt under rådande förutsättningar. För att iordningsställa parkeringsplatsen 
finns ett beviljat marklov och fram till fastigheten finns ett officialservitut med 
lydelsen ”Med det avstyckade området följer rätt att begagna mark, som enligt 
stadsplanen blivit avsatt till gator, vägar eller i övrigt till gemensamt begagnande.” 
Stadsplanen (från 1936) som servitutet hänvisar till ersattes i slutet av 1980-talen 
av en ny stadsplan. I den nya detaljplanen ändrades planförutsättningarna och 
bland annat är den tidigare vägmarken utanför Lönndal 10:7 ändrad till natur. I en 
dom (Ä 15520–21) från Göteborgs tingsrätt 2022-02-03 fastställer domstolen 
fastighetsägarens rätt att utnyttja kommunens mark för väg till fastigheten genom 
officialservitut. 

Ett initiativärende framställdes till Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 3 
mars 2022, angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen Grundsund (Dnr 
2022–000130), vilket innebar att förvaltningen gavs i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att upphäva fastighetsägarnas vägservitut. 

http://www.lysekil.se/
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SBN 2022-000130 
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Ett officialservitut gäller till dess det upphävs. Ett upphävande kan ske antingen 
genom en överenskommelse mellan parterna eller genom beslut av Lantmäteriet. 
För att Lantmäteriet tvångsvis ska kunna upphäva ett servitut behöver det föregås 
av en lantmäteriförrättning där man prövar om de lagstadgade kraven på ett 
upphävande är uppfyllda.     

Fastighetsägarna har därefter inkommit med en skrivelse där de bland annat 
meddelar att de är beredda att överväga att avstå från att färdigställa 
parkeringsplatsen (och att nyttja parkeringsplatsen) om kommunen upplåter ett 
parkeringsplatsservitut i närheten av fastigheten Lönndal 10:7. Parkeringsplatsen 
skulle då även vara försedd med laddpunkt för el-bil. Därefter har fastighetsägarna 
inkommit med ännu en skrivelse, Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningen har tidigare på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden framfört 
förslag om en boendeparkering. Fastighetsägarna anser dock inte att det är en 
tillräcklig rätt eftersom den inte ger en varaktig och sakrättsligs skyddad rätt såsom 
ett inskrivet servitut som följer fastigheten. 

Förvaltningens utredning 

Förvaltningen ser att fastighetsägarens förlikningsförslag som innebär att 
kommunen upplåter ett nytt servitut för parkering med laddstolpe i närheten av 
fastigheten, skulle kunna innebära starten på fler önskemål från andra 
fastighetsägare med parkeringsproblematik i Grundsund. Enligt kommunallagen 
ska medborgare behandlas lika. Utöver det finns det stora oklarheter kring 
hantering av till exempel eldistribution, kostnader och hur upplåtelsen i så fall ska 
se ut.  

Förvaltningen ser utmaningar i att få vägservitutet för Lönndal 10:7 upphävt, men 
samtidigt är det en prövning som görs av Lantmäteriet.   

I samråd med samhällsbyggnadsnämndens presidium föreslås ett nej till 
fastighetsägarnas förslag. Presidiet föreslår därutöver att förvaltningen bör gå 
vidare i enlighet med initiativärendet och ansöka till Lantmäteriet om upphävande 
av servitutet. Beslutet får fattas av samhällsbyggnadsnämnden då förvaltningen 
ställer sig neutral i frågan. 

Initiativärendet och den till nämndledamöterna tillställda skriften inkl yttrande är i 
och med denna tjänsteskrivelse besvarad. 

Måns Werner 
Samhällsbyggnadschef 

Jeanette Norgren                             Magnus Eriksson 
Mark- och exploatering                  Trafikingenjör 

 

  

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 3/3 

 

Dnr 

SBN 2022-000130 

 

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

Bilaga/bilagor 

Initiativärende 
Skrivelse från fastighetsägarna 
Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden 
Svar från teknisk chef 
 
 

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2022-06-22 

Dnr 

SBN 2022-000362 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Annika Tischka, 
annika.tischka@lysekil.se 
 
 

Svar på återremiss gällande fri parkering vid Gullmarsvallen 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet 2022-06-02 beslutade nämnden att återremittera ärendet och 
ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med evenemangssamordnaren lösa 
parkeringsfrågan enligt LAIK:s önskemål.  

LAIK har inkommit med en ansökan om praktiskt och finansiellt stöd till Lysekils 
kommun i samband med Gullmarscupen mellan 12 augusti och 14 augusti 2022. 
Ansökan är hanterad inom ramen för Lysekils kommuns evenemangsråd. Ett av 
önskemålen är att föreningen önskar fri parkering utanför Gullmarsvallen under 
perioden för att cupdeltagare inte skall behöva betala avgift. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Gullmarsvallens parkering kommer att 
vara avgiftsfri från 12 augusti till och med 14 augusti 2022 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Christian Wrangmo 
Avdelningschef Tekniska 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-02, § 109 
Ansökan från LAIK 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning 

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2022-06-23 

Dnr 

SBN 2022-000386 
 
Avdelningen för Plan och Bygg 
Joakim Hagetoft, 
joakim.hagetoft@lysekil.se 
 
 

Initiativärende angående att kommunen tar fram lämplig 
mark på Skaftö för äldreboende 

Sammanfattning 

Ledamotsinitiativ har inkommit som föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att ta fram lämplig mark för ett framtida äldreboende på Skaftö. 

Förvaltningen har tagit del av det skriftliga ledamotsinitiativet och gör 
bedömningen att förslaget bör hanteras i en större helhet genom att fångas in i en 
kommande markförsörjningsplan.  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Ärendet 

Ledamotsinitiativ har inkommit som föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att ta fram lämplig mark för ett framtida äldreboende på Skaftö. 

Förvaltningen har tagit del av det skriftliga ledamotsinitiativet och gör 
bedömningen att förslaget bör hanteras i en större helhet genom att fångas in i en 
kommande markförsörjningsplan.  

Förvaltningens synpunkt 

Förvaltningen har tagit del av det skriftliga ledamotsinitiativet och gör 
bedömningen att förslaget bör hanteras i en större helhet. Det finns ett brådskande 
behov av en strategisk markförsörjningsplan. En sådan plan är tänkt att skapa 
förutsättningar att arbeta mer proaktivt med att möta markbehov inom 
kommunens geografiska område. Där utgör ledamotsinitiativets förslag en del av 
det totala markbehovet som förvaltningen avser att fånga in i en framtida 
markförsörjningsplan. Ambitionen är att stämma av utformningen av 
markförsörjningsplanen i dialog med nämnden på det sätt som nämndens 
ordförande beslutar. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Joakim Hagetoft 
Resurschef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag SBN 2022-06-02 § 129 
Initiativärende  

Beslutet skickas till  

Roger Siverbrant (S) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2022-06-01 

Dnr 

SBN-2022-000404 
 
Avdelningen Plan och Bygg 
Mynta Sandberg  
mynta.sandberg@lysekil.se 
 
 

Företagsetablering Dalskogen 

Sammanfattning 

Till kommunen har intresse av etablering av sällanköpshandel i Dalskogen 
inkommit. Förvaltningen har undersökt möjligheten till markanvisning av området 
till intressenten inför ansökan om planbesked. Etableringen kan medföra 
arbetstillfällen för ca 30 personer och bedöms kunna komplettera och berika 
handelsutbudet i kommunen 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla 
om markanvisning med Propulus market AB samt att överlämna till 
kommunstyrelsen för beslut om uppdraget. 

Ärendet 

Propulus market AB har inkommit med intresse av att etablera verksamheter för 
sällanköpshandel i Dalskogen. Inför verksamhetsetableringar behöver området 
markanvisas så att sökande kan utreda förutsättningar för byggnation genom 
planläggning.  

Förvaltningens utredning 

Propulus market AB har inkommit med intresse av att etablera verksamheter för 
sällanköpshandel i Dalskogen. Inom aktuellt område är kommunen ägare till 
berörda fastigheter, se rödmarkerat område, dvs Dalskogen 1:1, Dalskogen 1:36, del 
av Dalskogen 1:39 och del av Slätten 1:339. Området är ej planlagt. 
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Inför planering av ny bebyggelse på kommunens mark kan kommunen anvisa mark 
till olika intressenter. Markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en 
viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningar för 
genomförande av ny bebyggelse inom ett aktuellt område.  

Bedömning 

Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning är normalt förfarande 
markanvisningstävling. I särskilda fall får direktanvisning ske om intressenten 
presenterar ett förslag som kommunen finner intressant samtidigt som ett normalt 
förfarande inte kan antas ge bättre förslag och när normalt förfarande riskerar att 
försena och fördyra processen för kommun och byggherrar.    

Propulus market AB koncept med sällanköpshandel kan medföra arbetstillfällen för 
ca 30 personer där målgruppen är yngre personer och personer som står längre 
ifrån arbetsmarknaden. Sällanköpshandeln bedöms kunna komplettera och berika 
handelsutbudet i kommunen.  
Delar av aktuellt område har använts till handel tidigare.  

Kommunen har inte rätt att sälja mark till underpris och det ska ske med hänsyn 
till EU:s statsstödsregler samt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning 
och förbud att gynna enskilda näringsidkare. Direktanvisning förutsätter att 
framtida försäljning av området sker på marknadsmässiga villkor.  

Förvaltningen bedömer att förhandling om markanvisning med Propulus market 
AB kan ske.  

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Mynta Sandberg 
Mark- och exploateringsingenjör 

Bilagor 

Intresseunderlag   
Riktlinjer om markanvisning och exploateringsavtal 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Rodrigo Baraona Vargas, 0523 - 613341  
rodrigo.baraona@lysekil.se  
 

Planbesked cykelbana Dalskogen- Ulseröd, Lysekils 
kommun  

Sammanfattning 

En ansökan om planbesked för ny detaljplan för cykelbana mellan Dalskogens 
trafikplats och väg 161 har inkommit från kommunens tekniska avdelning.  
Syftet med ansökan är att bygga ett huvudcykelstråk förbi Tronebacken, Fiskebäck 
och Ulseröd som förbinder centrum med befintliga och kommande 
bostadsområden. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för 
cykelbana Dalskogen-Ulseröd.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 1 i 
arbetsprogrammet för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 
under 3:e kvartalet 2022.  
Avgiften för planbeskedet är enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige 
19-10-23 LKS § 106. 

Ärendet 

Lysekils kommun genom samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att 
bygga cykelbana mellan Dalskogens trafikplats och väg 161. Sträckningen finns med 
och är högt prioriterad i Lysekils kommun cykelplan.  
Syftet är att cykelvägen ska vara ett huvudcykelstråk som förbinder centrum med 
befintliga och kommande bostadsområden. Genom cykelvägen nås viktiga 
målpunkter som skola, kollektivtrafik och arbetsplatser.  
Befintlig väg är delvis i privat ägo och kommunen är väghållare. Berörda fastigheter 
redovisas i Bilaga 1. Vissa delar av vägen är planlagda vid Norra Tronebacken samt 
Nya Lysekilshemmet och det finns en pågående detaljplan vid Ulseröd 1:29. 
Resterande mark saknar detaljplan.  
Cykelbanan delas i 3 etapper enligt Lysekils kommuns cykelplan: Tronebacken 
etapp1, Tronebacken etapp 2 och Ulseröd. Projektering av Tronebacken etapp 1 
pågår men för att uppnå en acceptabel bredd för huvudcykelstråk behöver mark 
lösas in. En detaljplan för hela sträckan mellan väg 162 och 161 erfordras. 

Förvaltningens utredning 

Förslaget är i linje med översiktsplan och anses vara förenligt med gällande 
riksintressen enligt Miljöbalken (4kap 2,4§ MB). Strandskyddet berör en sträcka av 
cirka 60 meter vid Ulseröd och strandskyddsdispens krävs.  
Detaljplanen medför att ett cykelhuvudstråk av ca 2,7 km längst befintlig väg 
planläggs som allmänplatsmark med kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att 
kommunen är skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken enligt Plan-
och Bygglagen 14 kap. 14§. Avsikten är att kommunen ska antingen teckna ett 
nyttjanderättsavtal eller lösa in marken inom planområdet.  
Under planarbete och projektering bör följande förutsättningar beaktas:  
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- Planavgränsning
- Markinnehav och inlösen
- Påverkan på jordbruksmark
- Hantering av dagvatten
- Strandskydd
- Grönstruktur

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Rodrigo Baraona 
Handläggare 

Bilagor 

Berörda fastigheter 
Planansökan 
Karta 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
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2022-000329 
 

 
Avdelningen Plan och Bygg  
Ebba Holmström Jacobsson  
ebba.holmstrom@lysekil.se  
 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus med helårsstandard på tilltänkta 
avstyckningar på Sandåker 1:2  

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus med helårsstandard på två 
avstyckningar. Bebyggelsen innebär en förtätning av befintligt bebyggelseområde 
som används för både delårs- och helårsboende. På grund av osäkerhet kring 
grundvattentillgång har sökande lämnat in en enkel vattenutredning. Ansökan 
bedöms vara förenligt med 2 kap. PBL. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked med 
stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).  
Som villkor för beslutet gäller att största byggnadsarea för huvudbyggnaden är 130 
kvm samt att vandringsstigen kvarstår eller förflyttas så att allmänheten kan 
passera genom området. 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Sandåker 1:2 och 
nybyggnad av två enbostadshus med helårsstandard på de två nya fastigheterna. 
Fastigheterna erhåller en area på ca 2200 kvm och 3000 kvm och byggnaderna 
ansluts till egen brunn och enskild eller gemensam VA-anläggning. Fastigheterna 
förses med en huvudbyggnad och en komplementbyggnad vardera.  

Förvaltningens utredning 

Platsbesök har genomförts den 2022-03-15. Fastigheterna har en lutning nedåt mot 
väst och markfuktigheten på platsen visar ett medelhögt indexvärde. Jordarten 
utgörs av svallsediment av grus. Aktuella fastigheter kommer att utgöra lucktomter 
i en sammanhållen bebyggelse som inte är detaljplanelagd. Denna bebyggelse har 
de senaste åren successivt förtätats med nya byggnader för hel- och delårsboende. 
De önskade fastigheterna ligger i direkt anslutning till en befintlig enskild väg. 
Fibernätledning finns framdraget till fastigheterna.  
Fastigheterna omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
2 § Miljöbalken (MB), samt riksintresse 4 kap. 4 § MB, där fritidsbebyggelse endast 
får komma till stånd som komplettering till befintlig bebyggelse. Fastigheterna 
omfattas av rekommendationsområde R13 i Lysekil kommuns översiktsplan ÖP06 
som ett område särskilt värdefull för rekreation. Inom detta område är 
rekommendationen att ny bebyggelse som inte är kopplad till områdets funktion 
som friluftsområde inte får tillkomma annat än i undantagsfall.  
Fastigheterna omfattas av Lysekil kommuns Va-plan och ingår i området 
Skummedal/Sandåker som är ett område som idag har enskild VA-försörjning och 
som inom överskådlig framtid inte har bedömts ha behov av en förändrad VA-
struktur. För området gäller:  
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I området finns enskilda avloppsanläggningar av varierande standard, ungefär 
hälften av fastigheterna har avloppsanläggningar anlagda efter år 2000. Relativt 
bra förutsättningar för anläggning av enskilt avlopp. Området ingår i 
delavrinningsområdet för Trälebergskile och Saltö fjord. Båda vattenförekomsterna 
har måttlig ekologisk status och är känsliga för övergödning, för Trälebergskile 
benämns enskilda avlopp som en faktor med betydande påverkan för 
vattenförekomsten. Statusen på enskild dricksvattenförsörjning i området är 
okänd, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Förhöjda halter av radon i 
grundvattnet kan förekomma.  
Bebyggelseområdet ligger nära till men inte inom område som utpekats som 
kulturmiljöområde kring Lyse kyrka. Värdena för detta kulturmiljöområde utgörs 
av att miljön präglas av äldre jordbruksbebyggelse, hällristningar och andra 
lämningar. Genom den västra fastighetens södra hörn går en vandringsstig som 
tillhör ett sammanhängande vandringsstråk. 

Yttranden  
Se fullständiga yttranden i bifogade handlingar.  
 
LEVA el, fjärrvärme och VA Området räknas som enskilt Va-område i Lysekils 
kommuns Va-plan och ingen plan är i dagsläget lagd för utbyggnad av kommunalt 
verksamhetsområdet för vatten och spill. I övrigt ingen erinran.  
 
Miljöenheten kan inte uttala sig om grundvattentillgången är tillräcklig för två nya 
hushåll då informationen om grundvattensituationen inte är tillräcklig. 
Miljöenheten bedömer att det bör gå att lösa avloppshanteringen förutsatt att det 
finns vattenkapacitet för ytterligare bostäder i området. Krav på separata lösningar 
för avloppsanläggningen kan komma att ställas, vilket innebär separat 
avloppsanläggning för BDT (bad-, disk- och tvättvatten) och extremt snålspolande 
vattenspolande toalett kopplat till sluten tank eller förbrännings- eller torrtoalett.  
 
Rambo kör in på vägen i dagsläget och vänder på en grannes tomt. Vändzonen 
behöver förbättras om det tillkommer fler fastigheter.  
 
Räddningstjänsten Tillfartsvägen till fastigheterna behöver dimensioneras för 
framkomlighet för räddningsfordon. Detta innebär bland annat minsta bredd om 3 
meter samt bärighet för tung lastbil. I övrigt ingen erinran. 
  
Trafikverket, ingen erinran. 

Grannar uttrycker en oro över grundvattentillgången i området då mängden 
enskilda, borrade brunnar har ökat. I dagsläget nyttjas 5 av 13 fastigheter som 
helårsboende och nybebyggelse av två bostadshus kommer att öka belastningen. 
Det finns även en oro över att den täta placeringen av avloppsanläggningarna kan 
bidra till en försämring av vattenkvaliteten. Området bör detaljplaneläggas 
och/eller att vattenfrågan löses på så sätt att kommunalt VA dras fram till området. 
Grannar lyfter även att de inte anser att vägen är dimensionerad för en ökad 
trafikbelastning. I övrigt anser grannar att karaktären som stillsamt 
sommarstugeområde riskerar att gå förlorad vid en ökad förtätning och att 
byggnationen bidrar till ett olämpligt avbrott i landskapsbilden, samt att den för 
området värdefulla vandringsstigen delvis passerar genom en av fastigheterna.  
Sökandes bemötande Sökande har lämnat in en enkel hydrogeologisk 
undersökning, anpassat fastighetsavgränsningen efter inkomna synpunkter samt 
redovisat möjliga vändplatser för tyngre fordon. Sökande har lyft att vägen är 
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dimensionerad med god kvalitet men att ytterligare anpassning av vägen kan ske 
om så skulle krävas. 

Upplysning  
År 2016 lämnades en ansökan om förhandsbesked in för fyra enbostadshus på 
denna plats. Grannar, tjänstepersonen och nämnden yttrade vid detta tillfälle att 
exploateringen var för omfattande så ansökan ändrades därefter till att enbart gälla 
två bostadshus. Förhandsbeskedet beviljades.  
Granne 1:30 har yttrat att de har en servitutsrättighet för vattenhämtning och att 
denna kan riskeras på grund av förhandsbeskedet. Denna rättighet bedöms dock 
belasta fastighet Röe 1:6 och inte fastigheten som är aktuell i detta ärende. Granne 
Sandåker 1:73 har ett servitut för att anlägga utfart på aktuell fastighet (Sandåker 
1:2). Vid en eventuell avstyckning kan ny fastighetsavgränsning behöva anpassas till 
aktuellt servitut.  

Lagstöd  
Det framgår av 2 kap. 3 §, PBL att prövning av förhandsbesked ska med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden främja  

- en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,

- en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för
alla samhällsgrupper,

- en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt
goda miljöförhållanden i övrigt,

- en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

- bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Det framgår av 2 kap. 5 §, PBL att vid prövning av förhandsbesked ska bebyggelse 
och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till  

- människors hälsa och säkerhet,

- jord-, berg- och vattenförhållandena,

- möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

- möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar,

- risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen. Det framgår av 2 kap. 9 § PBL att (...) lokalisering, placering 
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får 
inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket (...) kan medföra en 
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
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Bedömning 
För hela Bohuslän är mediankapaciteten för vattenuttag från urberg mindre än 600 
l/h. Detta anges som en mindre god uttagsmöjlighet. Grundvattentillgången kan 
dock skilja sig från plats till plats och påverkas dessutom av mängden hushåll som 
nyttjar en egen brunn inom ett avgränsat område. Med anledning av att grannar 
uttryckt att risk finns för bristande vattentillgång i området har sökande lämnat in 
en enkel vattenutredning. Underlaget utgörs av ett yttrande från ett lokalt 
brunnsborrningsföretag som intygar att vattentillgången på platsen är god, samt 
kartering från SGU som visar på god till mycket god grundvattentillgång från små 
magasin på platsen. Förvaltningen bedömer att det är översiktligt redovisat att 
tillfredställande VA-försörjning är möjlig att ordna och att ansökan därmed inte 
strider mot 2 kap. 3, 5 eller 9 §§ PBL i detta avseende.  
Det råder ett visst bebyggelsetryck i området men dock ej ett sådant som aktiverar 
att samordning av ny bebyggelse bör ske genom planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. 
VA-försörjningen och framkomligheten för tyngre fordon bedöms vara möjlig att 
lösa på ett tillfredställande sätt utan att ärendet föregås av detaljplaneläggning.  
I ÖP06 utpekas området som särskilt värdefull för rekreation och platsen omfattas 
även av riksintressen som avser att främja friluftslivets intressen. Planerad 
bebyggelse riskerar inte att utgöra hinder mot dessa bestämmelser då byggnationen 
utgör en förtätning av ett bebyggelseområde. Området används för både hel- och 
delårsboende och befintliga byggnader har uppförts vid olika årtal och har en viss 
variation i utformning och storlek. Området ingår inte i ett kommunalt utpekat 
kulturmiljöområde och erhåller därmed inte ett sådant bevarandevärde, men det 
kan konstateras att området i stort dock karaktäriseras av att bebyggelsen utgörs av 
friliggande småhus. Ny bebyggelse bör därmed ta hänsyn till och anpassas till den 
småskaliga bebyggelsekaraktären i området. På den södra delen av den västra 
fastigheten finns det en för området värdefull vandringsstig. Med anledning av 
ovanstående villkoras förhandsbeskedet med att största byggnadsarea för 
huvudbyggnaden är 130 kvm samt att vandringsstigen kvarstår eller förflyttas så att 
allmänheten kan passera genom området, med hänsyn till 2 kap. 3 § första stycket 1 
PBL. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Ebba Holmström Jacobsson 
Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20  
Ansökan inkommen 2022-03-11  
Foton från platsbesök daterad 2022-03-15  
Situationsplan inkommen 2022-06-16  
Remissyttranden inkomna 2022-04-11 till 2022-05-31  
Granneyttranden inkomna xx-2022-05-03 till 2022-05-13 
Sökandes bemötande inkommen 2022-06-16  
Vattenutredning inkommen 2022-06-16 
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2022-000326  
 

 
Avdelningen Plan och Bygg  
Ebba Holmström Jacobsson  
ebba.holmstrom@lysekil.se  
 
 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av två 
enbostadshus med helårstandard på två tilltänkta 
avstyckningar på Röe 1:22  

Sammanfattning 

 Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostäder för helårsändamål på 
två tilltänkta avstyckningar samt anläggande av ny tillfartsväg. Platsen ingår i 
område i FÖP Åbyfjorden där särskild hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljön 
och i rekommendationsområde R15 i ÖP06, som medger enstaka bostadshus för 
helårsändamål. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked med 
stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Ärendet 

 Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av bostäder för helårsändamål på två 
tilltänkta avstyckningar. De nya fastigheterna får en area på ca 1000 kvm vardera 
och lokaliseras i en skogsdunge. Fastigheterna ansluter till gemensam egen brunn 
och VA-anläggning. Den befintliga tillfartsvägen tas bort och en ny tillfartsväg 
anläggs ca 80 meter norr om den befintliga. Vägen kommer att gå över 
brukningsvärd jordbruksmark. 

Förvaltningens utredning 

Fastigheterna lokaliseras på en mindre höjd på 17 m ö.h. där jordarten utgörs av 
morän och/eller berg. Omkringliggande jordbruksmark har en höjd på ca 12 m ö.h. 
och utgörs av jordarten lera/silt. Fastigheterna befinner sig inte inom ett sådant 
aktsamhetsområde där förutsättningar för skred finns.  
Fastigheterna befinner sig inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § 
Miljöbalken, MB (1998:808). Med aktuellt riksintresseområde avses havsmiljön i 
Åbyfjorden och angränsande kustområde längs med fjorden. Åbyfjorden ingår i 
Natura 2000-nätverket.  
Fastigheterna befinner sig även inom riksintresseområde för turism och rörligt 
friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB. Inom detta område ska turismens och det rörliga 
friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag. Ungefär 400 m fågelvägen bakom det berg som bebyggelsen 
placeras intill går vandringsleden Kuststigen.  
I Lysekil kommuns översiktsplan ÖP06 ingår fastigheterna i 
rekommendationsområde R15. Vid prövning ska särskild hänsyn tas till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma, 
förutsatt att de inte skadar områdets natur-och kultvärden eller hindrar friluftslivet. 
I den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden (FÖP Åbyfjorden) antagen 2015 
ingår fastigheterna i området ”Närområde-mindre bebyggelsegrupper”. 
Rekommendationen för aktuellt område lyder; Inom närområden med möjlighet 
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till mindre bebyggelsegrupperingar bör planutredning göras för prövning av två 
bostadshus eller fler, eller om graden av komplexitet och/eller intressekonflikter är 
hög. (sid. 97) Av FÖP Åbyfjorden framgår det även att det är lämpligt med en 
förtätning längs med vägen till Röe. Fastigheten ingår i det område i FÖP 
Åbyfjorden som utpekats som värdefull kulturmiljö. För området anges att samråd 
med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ska ske avseende behov av arkeologiska 
utredningar i alla enskilda prövningar av förhandsbesked/bygglov där det finns 
flera kända fornlämningar i anslutning till det aktuella området. (s 84).  
Fastigheterna ingår i ett område som pekats ut som ett regionalt värdefullt 
odlingslandskap av Länsstyrelsen. Området har klass N3K2 vilket innebär ett högt 
bevarandevärde ur natur- och kulturmiljösynpunkt. I motiveringen anges att det 
finns ett rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 
För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre 
jordbruksbebyggelse. 

 

Regionalt värdefullt odlingslandskap samt fornlämningsområden  
 
FÖP Åbyfjorden innehåller även ställningstagande kring placering av bebyggelse i 
landskapet, för att landskapsbild och natur- och kulturmiljö bevaras. 
Sammanfattningsvis ska bebyggelsen anpassas till landskapets förutsättningar och 
inte tvärtom. Plansprängning ska undvikas och naturområden mellan 
bebyggelsegrupperingar ska ha en storlek som innebär att det kan utnyttjas som 
rekreationsområde. I programmet lyfts även att befintliga tillfartsvägar i största 
möjliga mån skall utnyttjas (s. 96). Befintlig väg som planeras att tas bort omfattas 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse Sid 3/5 

Dnr 

SBN 

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

av ett officialservitut som ger fastighetsägaren RÖ 1:10 en rätt att använda, 
underhålla och förnya vägen. 

Remiss- och granneyttranden Se bifogade handlingar för fullständiga yttranden. 

Kommunekolog Fastigheten ingår i Naturvårdsplanen och omfattas av hänsynsnivå 
2, vilket innebär att här finns höga naturvärden. Inom detta område får inte 
omfattande exploatering förekomma och mindre omfattande exploatering bör inte 
förekomma. För de områden som utgör riksintressen för naturvården gäller enligt 
miljöbalken att de ska skyddas mot åtgärder som ”påtagligt kan skada natur- och 
kulturmiljö”. Under förutsättning att detta villkor kan klaras kan möjligen en något 
mer omfattande exploatering än för andra hänsynsnivå 2-områden accepteras för 
mark med riksintresse belägen intill samlad bebyggelse.  
Enligt Artdatabanken har 16 vilda, fridlysta fåglar rapporterats i området. Enligt 4 § 
4 pkt Artskyddsförordningen är det förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser. Ihåliga träd som finns på platsen kan vara 
en viktig häckningsplats för dessa fåglar. Av dessa fåglar är 6st rödlistade, där 2st 
(Grönfink och Tornseglare) är starkt hotade. 

Miljöenheten Krav på separata lösningar för toalett och BDT (bad-, disk- och 
tvättvatten) kan komma att ställas då avrinning sker till Åbyfjorden som är ett 
Natura2000-område och en känslig recipient. Detta kan innebära extremt 
snålspolande toalett kopplat till sluten tank för WC, eller förbrännings- eller 
torrtoalett. Miljöenheten kan inte uttala sig om grundvattentillgången är tillräcklig 
för två nya hushåll då informationen om grundvattensituationen inte är tillräcklig. 
Dagvattnet ska i första hand tas omhand inom fastigheten. Anläggande av den nya 
infartsvägen kan strida mot 3 kap. 4§ Miljöbalken angående skydd av 
jordbruksmark.  
Planenheten Ser inget behov av att ta fram en detaljplan för det aktuella området i 
syfte att möjliggöra nybyggnation av två enbostadshus.  

LEVA har en HSP-markkabel i kanten av fastigheten där tillfartsväg planeras, 
kabeln är dock inte inmätt och visar ej exakt läge. Se figur 1. Krävs flytt av HSP 
kabel står LEVA ej för kostnaden för flytt av den.  

Rambo avfall Den stora bilen för Hemsorteringskärl kör in på denna väg. Kärlen 
ska stå vid infartsväg enligt bild nedan, rundmarkering. Marken ska förberedas för 
4 st kärl 80x80, ytan ska vara plan och hårdgjord. Sökande måste också fråga 
markägaren om lov för kärlen om de inte äger marken själva. Se figur 2.  

Figur 1. Elledning Figur 2. Placering av kärl 
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Räddningstjänsten Ingen erinran.  
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet Då ingen fornlämning berörs ser Länsstyrelsen 
med hänvisning till kulturmiljölagens bestämmelser inget hinder mot den 
planerade åtgärden. Om fynd, lämningar, lager eller liknande påträffas under 
pågående markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
kontaktas.  
Trafikenheten Ingen erinran.  
Grannar Rågranne Röe 1:10 godtar inte den nya lösningen av tillfartsvägen. Fram 
till att ett annat förslag presenteras avstår de från att lämna övriga synpunkter 
angående ansökan som helhet. Övriga grannar har inget att erinra.  

Förvaltningens bedömning  
Riksintresset för friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB bedöms inte ta skada då 
bebyggelsen placeras i nära anslutning till en redan befintlig, bebyggd fastighet.  
I FÖP Åbyfjorden anges att en prövning av förhandsbesked på denna plats skall 
föregås av en planutredning. Denna planutredning går att likställa med en prövning 
om detaljplan krävs. Förvaltningen bedömer att bebyggelsen inte kräver en 
detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL.  
Aktuella fastigheter omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB, 
gränsar till Natura 2000-område samt ingår i Lysekil kommuns Naturvårdsplan 
där stor restriktivitet mot ny bebyggelse råder. Enligt översiktsplanen får enstaka 
bebyggelse för helårsändamål uppkomma på denna plats, förutsatt att de inte 
skadar områdets natur-och kultvärden eller hindrar friluftslivet. Enligt FÖP 
Åbyfjorden, som är det senast antagna riktlinjedokumentet, är det möjligt att pröva 
bebyggelse i detta område. Med detta i beaktande, samt att fridlysta fåglar 
rapporterats i området, kan ett eventuellt positivt förhandsbesked villkoras med att 
tomternas befintliga terräng, växtlighet och natur i övrigt så långt som möjligt ska 
bevaras. Dock bedömer förvaltningen att föreslagen ändring av tillfartsväg inte är 
lämplig. Skulle befintlig väg tas bort och återställas till jordbruksmark ger detta 
betydande konsvenser för fastighetsägaren Röe 1:10 då fastigheten har en rättighet 
att nyttja denna väg. Förvaltningen har inte möjlighet att villkora att befintlig väg 
tas bort eftersom sökande inte ensam råder över att detta kommer till stånd (se mål 
nr. P 10164-14).  
Ett alternativ är att befintlig väg kvarstår, samtidigt som en ny tillfartsväg anläggs. 
Förvaltningen bedömer dock att denna lösning skulle strida mot 
skyddsbestämmelsen i 3 kap. 4 § MB som avser att skydda jordbruksmarken, samt 
strida mot de riktlinjer som framgår av FÖP Åbyfjorden som avser att bevara 
landskapsbilden. Det är inte tillräckligt utrett att det inte är möjligt att ordna en 
annan, mer lämplig tillfartsvägslösning. Förvaltningens förslag till beslut är att 
ansökan om förhandsbesked ska avslås.  

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Ebba Holmström  
Bygglovshandläggare 

Bilagor 

Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20 
Ansökan inkom 2022-02-07  
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Översiktlig situationsplan inkom 2022-02-07  
Foton från platsbesök daterad 2022-03-15  
Detaljerad situationsplan inkom 2022-03-30  
Remissyttranden inkom 2022-04-05 till 2022-04-27  
Granneyttranden inkom 2022-06-17 
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Datum 

2022-06-20 

Dnr 

2022-000407 

Avdelningen Plan och Bygg 
Ebba Holmström  
ebba.holmstrom@lysekil.se 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av 
ställverksbyggnad Skal 1:16 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnation av ställverksbyggnad. Åtgärden strider ej mot 
riktlinjerna i ÖP06 eller mot något riksintresse och utgör inte en uppenbar 
påverkan på människors hälsa och säkerhet. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked med 
stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).  
Som villkor för beslutet gäller att byggnaden inte placeras på den väg som går 
genom fastigheten eller att vägen på annat sätt görs otillgänglig. 

Ärendet 

Förhandsbeskedet avser nybyggnation av ställverksbyggnad på fastigheten Skal 
1:16. Den nya ställverksbygganden placeras ca fem meter öster om befintlig 
byggnad och får en byggnadsarea på 113 kvm. Ungefär 100 meter från byggnaden 
finns två bostadshus, i övrigt ingår inte fastigheten i en så kallad sammanhållen 
bebyggelse. Byggnaden ska inte anslutas till VA-anläggning. 

Förvaltningens utredning 

Fastigheten omfattas av rekommendationsområde R9 i Lysekil kommuns 
översiktsplan som fungerar som en skyddszon runt Brofjordens industriområde. 
Detta industriområde omfattas av riksintresse för energiproduktion. Inga 
anläggningar som förhindrar industrins lämpliga utveckling ska medges inom R9-
området. Pågående markanvändning kan tills vidare fortsätta.  
Fastigheten omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § 
miljöbalken (MB) samt 4 kap. 4 § MB som reglerar var fritidshusbebyggelse får 
uppkomma.  
Ungefär 20 m från aktuell fastighet finns två registrerade fornlämningar, som 
skyddas av bestämmelser i kulturmiljölagen.  

Synpunkter från berörda sakägare En delägare till den samfällda vägen söder om 
fastigheten önskar att byggnaden placeras på andra sidan om den befintliga 
byggnaden samt vill veta nivån av elektromagnetisk strålning från hela 
anläggningen. Skår 1:8 yttrar att de i dagsläget använder en väg som går genom 
fastigheten Skal 1:16 till deras fastighet och att de önskar att få fortsatt tillträde till 
denna väg. Övriga grannar har inget att erinra.  

Sökandes bemötande av inkomna yttranden Se fullständigt yttrande i bifogade 
handlingar. Sökande har redovisat att den elektromagnetisk strålningen inte skulle 
innebära en risk. En uppskattning är att vid 5 meter från ställverkets vägg återstår 
ca 4 % av den flödestäthet (μT) som finns vid väggen och efter 10 m återstår ca 1 %. 
Eventuella bullernivåer bedöms inte öka eftersom byggnaden får en högre standard 
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än den befintliga. Sökande har i telefonsamtal svarat att de inte planerar att placera 
byggnaden på den väg som granne Skår 1:8 nämner och att de inte kommer att 
stängsla in fastigheten i samband med denna byggnation.  
 
Lagstöd Det framgår av 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL att vid 
prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen.  
Det framgår av 2 kap. 5 §, PBL att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till  

- människors hälsa och säkerhet,  
- jord-, berg- och vattenförhållandena, 
- möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
- möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar 
- risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 
Bedömning  
Fastigheten används redan i dagsläget som ett ställverk för elkraftnät. Då ingen 
förändrad markanvändning sker anses åtgärden inte strida mot 
rekommendationerna för R9 eller mot riksintresset som industriområdet omfattas 
av. Riksintresseanspråken enligt 4 kap. 2 och 4 §§ MB bedöms heller ej påverkas. 
Nämnda fornlämningsområden bedöms inte vara berörda av aktuell byggnation. 
Förvaltningen bedömer att ställverksbyggnaden inte medför en uppenbar påverkan 
på människors hälsa och säkerhet eller på annat sätt strider mot bestämmelserna i 
2 kap 5 § PBL. Åtgärden tillgodoser ett allmänt intresse och är även förenlig med 
övriga bestämmelser i 2 kap. PBL.  
Som villkor för beslutet gäller att byggnaden inte placeras på den väg som går 
genom fastigheten eller att vägen på annat sätt görs otillgänglig.   

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Ebba Holmström 
Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

Ansökan inkommen 2022-05-10  
Situationsplan inkommen 2022-05-10  
Fasadritning inkommen 2022-05-10  
Granneyttranden inkomna 2022-06-09 till 2022-06-14  
Sökandes bemötande inkommen 2022-06-17 
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Avdelningen Plan och Bygg  
Ebba Holmström Jacobsson  
ebba.holmstrom@lysekil.se  
 
 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus och stall Knarrevik 1:4 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus och häststall och 
anläggande av tillfartsväg. Byggnationen lokaliseras på brukningsvärd 
jordbruksmark. Sådan mark får endast bebyggas om det tillgodoser ett väsentligt 
samhällsintresse och om det utöver detta är klargjort att ingen annan mark kan tas i 
anspråk. Undantaget från bestämmelsen är ej tillämpbart i aktuellt ärende. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked med 
stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus för 
helårsändamål samt ett häststall. Byggnationen ansluts till enskilt VA och en ny 
tillfartsväg anläggs. Ingen avstyckning av fastigheten planeras. Jordbruksmarken i 
anslutning till byggnationen kommer att användas till hästhållning av mindre skala, 
för bete och foderskörd. Sökande lyfter att det finns framtida planer på att bedriva 
ekonomisk verksamhet kopplad till gården, som exempelvis att ta emot elever för 
träning eller uppfödning av hästar i mindre skala. 

Förvaltningens utredning 

Förvaltningen har inte genomfört platsbesök. Av Naturvårdsverkets karta framgår 
det att marken uppvisar en högre markfuktighet. Jordarten utgörs av lera/silt. 
Platsen ligger nära till, men inte inom aktsamhetsområde där förutsättning för 
skred finns. Av flygfoton framgår det att byggnationen lokaliseras i kanten på ett 
jordbruksmarksområde, söder om en bäck. Denna jordbruksmark är berättigad till 
jordbruksstöd och ingår i ett större sammanhänga jordbruksområde som brukats 
både i närtid och i flera år tillbaka. Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet. 
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Flygfoto från 1960                                  Flygfoto från 2022 

Platsen ligger inom riksintresseområde för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
2 § miljöbalken, MB (1998:808) och 4 kap. 4 § MB som reglerar att 
fritidshusbebyggelse enbart får tillkomma som komplement till befintlig 
bebyggelse. I den kommunala översiktsplanen ÖP06 ingår platsen i 
rekommendationsområde R19. Detta område är ett glesbygdsområde med spridd 
bebyggelse, jordbruk, skogsbruk och hällmarker. Ny enstaka och mindre grupper av 
bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.  
 
Sökandes bemötande på granskningsyttrandet Se bifogade handlingar för 
fullständigt bemötande. Sammanfattningsvis anför sökande att:  

- Aktuell byggnation säkrar markens brukande både på kort och lång sikt 
vilket överensstämmer med syftet bakom införandet av 3 kap. 4 § MB.  

- Att byggnationen uppfyller undantagskriterierna, då bostad och arbetsplats 
och tillhörande tekniska försörjningssystem lokaliseras i nära anslutning till 
varandra och då eventuell jordbruksproduktion som gås miste om endast 
har ringa betydelse från jordbruks- eller regionalpolitisk synpunkt.  

- Att byggnationen uppfyller undantagen i tidigare proposition då det enligt 
den ska vara möjligt att komplettera befintlig bebyggelse med någon 
enstaka byggnad på brukningsvärd jordbruksmark.  

- De kan kompensera för den jordbruksmarksareal som försvinner och att 
ingreppet därmed bör klassas som ringa eller försumbart.  

- Alternativa placeringar är varken tekniskt, funktionellt eller ekonomiskt 
lämpliga.  

- Att det inte anser att lagstiftarens avsikt kan ha varit att hindra sådan 
verksamhet som sökande avser att bedriva.  

 

Grannar är inte hörda.  
Remissinstanser är inte hörda. 
  
Lagstöd Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen (2 kap. 1 § plan- och bygglagen [2010:900], PBL)  
Prövningen i ärenden om bygglov ska syfta till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
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mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 § miljöbalken ska tillämpas (2 
kap. 2 § plan- och bygglagen). Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § andra stycket 
miljöbalken [1998:808], MB).   

Bedömning  
Med ”brukningsvärd jordbruksmark” avses mark som med hänsyn till läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. 
Sammantaget bedöms arken i aktuellt ärende utgöra brukningsvärd jordbruksmark 
eftersom den brukats i närtid och sedan lång tid tillbaka, för att fastigheten är 
taxerad som lantbruksenhet, för att marken rent visuell bedöms vara 
brukningsvärd och för att sökande avser att använda marken för bete och 
foderodling.  
Exempel på väsentliga samhällsintressen som avses med bestämmelsen är 
bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder och 
arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 
försörjningssystem samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 
1985/86:3 sid 53). Ett bostadshus med tillhörande stall har i ett antal rättsfall inte 
bedöms utgöra ett sådant allmänt intresse, se till exempel MÖD mål nr P 2018- 
8646 och MÖD mål nr P 5889-21.  
Av bestämmelsen framgår det att det även ska vara klarlagt att bebyggelsen inte kan 
lokaliserar på en annan plats, förutsatt att ändamålet avser ett väsentligt 
samhällsintresse. Sökande har redovisad och motiverat varför andra platser inom 
fastigheten inte är aktuella för prövning där det främsta skälet är att andra platser 
inte möjliggör en direkt anslutning mellan betesmarken och gården. Djuren 
behöver regelbunden tillsyn samt tillgång till väder- och vindskydd under 
vintermånaderna. Sökande framhåller även att avsedd byggnation och tillhörande 
ändamål på denna plats torde säkra markens framtid som brukningsbar mark, då 
verksamheten skulle bidra till att hålla markerna öppna. Sökande lyfter att de vill 
placera byggnaderna så nära bäcken och den västra fastighetsgränsen som möjligt 
för att minimera anspråket på åkermark, samt utföra kompensationsåtgärder för 
den mark som avses att bebyggas. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB motsvarar 2 kap. 4 
§ i den nu upphävda naturresurslagen. I förarbetena till den lagen framgår det att
det kan anses vara förenligt med bestämmelsen att komplettera befintlig bebyggelse
med ytterligare någon enstaka byggnad (se prop. 1985/86:3 s. 158 f.) Vid
bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med
avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet
med bestämmelsen var att säkerställa en långsiktig hushållning (s.53).
Bebyggelsen skulle inte innebära en komplettering av befintlig bebyggelse, utan
snarare en nyetablering på en hittills obebyggd plats. Vägen och bebyggelsen skulle
sammantaget i förlängningen kunna bidra till att desto fler byggnader på platsen
godkänns. Då förhandsbeskedet inte avser en specifikt avstyckad eller avgränsat
område finns även en påtaglig risk att desto mer jordbruksmark än vad som
anvisats i förhandsbeskedet tas i anspråk, i samband med att tomtmark anläggs. Av
undantagsbestämmelsen, förarbetet eller rättspraxis framgår det inte att
kompensering för utebliven jordbruksmark kan utgöra ett skäl för avsteg från 3
kap. 4 § MB. Det framgår heller inte att bedrivande av verksamhet likt den som
avses i ärendet kan utgöra skäl för avsteg från bestämmelsen. Det går emellertid att
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argumentera för att byggnationen skulle bidra till att säkerställa en långsiktig 
hushållning, vilket i sin tur skulle tillgodose ett allmänt intresse. Visserligen finns 
det ett behov av att placera bostadshuset nära till stallet och hästarnas betesmark 
men att det vore avgörande för att bedriva nämnd verksamhet är en fråga som 
förvaltningen inte kan ta ställning till. Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. Det har inte framgått i utredningen att aktuellt 
enskilt intresse av att bygga väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara 
jordbruksmarken. Det har heller inte framgått i utredningen att åtgärden utgör eller 
tillgodoser ett sådant allmänt intresse som skulle berättiga byggnation på 
brukningsvärd jordbruksmark. Med stöd av tidigare rättsfall är förvaltningens 
förslag till beslut att förhandsbeskedet ska avslås. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Ebba Holmström 
Bygglovshandläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Ansökan inkommen 2022-05-18  
Situationsplan inkommen 2022-05-18  
Beskrivning inkommen 2022-05-18  
Skrivelse 1 inkommen 2022-06-07  
Skrivelse 2 inkommen 2022-06-20 
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Datum 

2022-06-17 

Dnr 

SBN-2022-000334 
 
Avdelningen Plan och Bygg 
Cecilia Segerstedt  
cecilia.segerstedt@lysekil.se 
 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus Hamre 2:5 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage i ett område med 
sammanhållen bebyggelse. Det nya bostadshuset innebär en komplettering till 
befintlig bebyggelse och strider inte mot några bestämmelser i plan- och bygglagen 
eller miljöbalken. Platsen bedöms som lämplig för ändamålet. Förvaltningens 
förslag till beslut är att positivt förhandsbesked ska ges.  

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage. 
Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och 
avloppsanläggning. Den önskade tomten ligger i direkt anslutning till befintlig, 
enskild väg.    
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse.   
Platsen ligger inom område med riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 
§ miljöbalken. 
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP06) utgör platsen glesbygdsområde i 
kommunens inre delar. (R19).    
Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta.  
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda 
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme. 
(www.sgu.se)  
Platsbesök har genomförts 2022-05-31.  
Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Miljöenheten bedömer 
att enskilt avlopp är möjligt att anlägga. Miljöenheten påpekar att eventuella 
naturvärden på tomten bör utredas. 
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Synpunkter har ink0mmit 
från granna Hamre 2:25 som inte har något emot att tomten bebyggs men som har haft 
synpunkter angående ökad insyn mot deras hus och närhet till deras tomtgräns. 
Sökande har därefter reviderat förslaget till placering av byggnader på tomten. 

Lagstöd 

Det framgår av 9 kap. 17 §, PBL att om den som avser att vidta en bygglovspliktig   
åtgärd begär det ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om   
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid en prövning av en ansökan   
om förhandsbesked gäller i huvudsak vad som nedan anges i fråga om   
bygglov.  
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område   
med detaljplan, om åtgärden 
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- inte strider mot områdesbestämmelser,  
- inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  
- uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,   
- 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har   
- prövats i områdesbestämmelser.  

  
Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till   
mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till människors   
hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att   
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt samhällsservice i övrigt,   
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt   
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.  

Förvaltningens utredning 

Det nya bostadshuset innebär en komplettering till befintlig bebyggelse och blir en 
del av befintlig sammanhållen bebyggelse. Ansökan strider inte mot några 
riksintressen, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser i plan- och 
bygglagen eller miljöbalken. Ingen ny vägdragning krävs och avlopp är möjligt att 
anordnas. Platsen bedöms som lämplig för ändamålet. Det saknas skäl att kräva ett 
en naturvärdesinventering eftersom det enligt kommunens tillgängliga 
kartunderlag inte finns några rödlistade arter eller dylikt på platsen.  

Den exakta placeringen av byggnader på tomten kommer prövas i kommande 
bygglov. 

Tidsfristen för beslut började löpa 2022-05-08. Beslut har tagits inom det 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 

 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02  
Översiktskarta daterad 2022-05-09  
Ansökan inkommen 2022-04-20  
Situationsplan inkommen 2022-05-08  
Remissyttrande miljönämnden i mellersta Bohuslän inkom 2022-06-02 
Synpunkt från granne inkommen 2022-05-05 
Sökandens svar inkommit 2022-05-08 
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Datum 

2022-06-20 

Dnr 

SBN-2022-000395  
 
Avdelningen Plan och Bygg 
Cecilia Segerstedt  
cecilia.segerstedt@lysekil.se  
 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus på tilltänkta avstyckningar Immestad 3:33 

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. Beslutet ska villkoras så att de åtgärder som 
föreslås i naturvärdesinventering utförs vid byggnation. 

Förslag till beslut  

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

Som villkor för beslutet gäller i enlighet med Naturvärdesinventering följande: 

- Område NO 01 lämnas opåverkat av exploateringen. 
- Område NO 02 lämnas opåverkat av exploateringen. 
- Björnbärssnår inventeras. Vid påträffande av Nordbjörnbär flyttas 

beståndet till annan plats. (Redovisas som kontrollpunkt i kontrollplan.) 

 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Sökande avser 
ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och avloppsanläggning. 

De önskade tomterna ligger i anslutning till enskild befintlig brant väg i dåligt skick. 
Och i närheten av allmän väg 162. 

Platsen ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse 
men i närheten av sammanhållen bebyggelse. 

Platsen ligger inom område med riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 
4 § miljöbalken vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som 
komplettering till befintlig bebyggelse. Platsen ligger även inom riksintresse för 
turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Platsen ligger strax öster om vattendrag Broälven med strandskydd. 

Platsen ligger i utkanten av utpekad kulturmiljö ”Brodalen ett gammalt centrum”. 
Enligt fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. På platsen finns fornlämningar. 
Utöver bygglov och startbesked krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen för ingrepp i 
fornlämningen.  

Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP06) ligger platsen inom område R13, 
”Område särskilt värdefullt för rekreation”.   

Platsen ligger inom bullerutsatt område enligt Länsstyrelsens bullerkarta. Väg 162 
har enligt en årsdygnstrafik (ÅDT) om 4 000 - 8 000 fordon enligt Trafikverkets 
“NVDB” webkarta. Tillåten hastighet är 80 km/h. Tomterna ligger ca 200 meter 
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från vägen. Enligt Boverkets vägledning ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” från 2016 
ger dessa parametrar en ekvivalent bullernivå om 53 dBA vid de nya bostäderna. 
Vid en ökning av trafiken till 15 000 fordon ökar bullernivån till 56 dBA. 

För området råder liksom för i stort sett hela Lysekils kommun mindre goda 
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme. 
(www.sgu.se) 

Platsbesök har genomförts 2022-05-31. 

Naturvärdesinventering har genomförts och inkommit till 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-12. Inventeringen utmynnar i följande 
rekommendationer inför exploatering av området:  

- ”Som nämnts bör björnbärsbestånden i området kontrolleras under
blomningstid för att säkert fastställa art. Om det är arten nordbjörnbär kan
man som kompensationsåtgärd gräva upp några plantor från beståndet och
plantera dem i en liknande miljö i närheten. De ovanjordiska delarna klipps
då av och rot klumpen grävs upp, varefter den placeras på den nya
växtplatsen.

- Den bryn-och torrängsmiljö som identifierats och beskrivs under NO 02
ligger sannolikt utanför de tänkta tomtplaceringarna, men man bör ändå se
till att denna miljö inte förstörs vid anläggande av tillfartsväg e.d.

- Den i NO 01 utpekade klippbranten, som dessutom uppfyller kraven för att
vara ett fullgott Natura 2000-objekt bör vid en byggnation i området lämnas
opåverkad.” (sid 15).

Remisser 

Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän. De bedömer att enskilt 
avlopp är möjligt att anlägga.  

Ärendet har remitterats till räddningstjänsten, trafikingenjör och Rambo vilka påpekar 
att befintlig tillfartsväg är brant och att de önskade tomterna därför är svårtillgängliga. 

Bohusläns museum har informerat om att det finns fornlämningar på platsen och 
hänvisar till Länsstyrelsen med att tillstånd krävs för ingrepp i fornlämning. 
Länsstyrelsen har yttrat sig att tillstånd krävs för att göra markarbeten på platsen. 

Sökanden har tagit del av remissyttranden och därefter inkommit med uppgift om att 
vägen kommer ordnas så att den fungerar för ändamålet och man har kompletterat 
ärendet med redovisning av dagvattnet på fastigheten. 

Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Synpunkt har 
inkommit från ägaren till fastigheten 2:35 som anser att vägen inte håller för trafik. 

Sökande har getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter enligt 9 kap. 26 § 
PBL och i ett tidigare skede av handläggningen informerat om att vägen kommer att 
rustas upp i samband med byggnation. 

Lagstöd 

Det framgår av 9 kap. 17 §, PBL att om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om  
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid en prövning av en ansökan  
om förhandsbesked gäller i huvudsak vad som nedan anges i fråga om  
bygglov. 
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Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område  
med detaljplan, om åtgärden 

- inte strider mot områdesbestämmelser, 
- inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
- uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,  
- 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har  
- prövats i områdesbestämmelser. 
  

Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till  
mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till människors  
hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att  
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt samhällsservice i övrigt,  
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt  
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Det framgår av Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 § att 
buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
   

Förvaltningens utredning 

Platsen ligger i samband med befintlig bebyggelse och väg finns framdragen. Vägen 
bedöms vara användbar efter upprustning. Avlopp går att anordna. Exploateringen 
strider inte mot något riksintresse eller några andra krav enligt miljöbalken. 
Ansökan är förenlig med kommunens kulturmiljövårdsprogram och översiktsplan 
(ÖP06) samt fördjupar översiktsplan för Åbyfjorden. Ansökan strider inte mot 
några områdesbestämmelser. 

De beräknade trafikbullernivåerna överskrider inte de lagstadgade nivåerna och 

ligger inom tillräcklig marginal för att de ska anses obehövligt att kräva ytterligare 
utredning avseende trafikbuller. 

Sammantaget är bedömningen att ansökan är förenlig med kraven i 2 kap.  PBL och 
att platsen bedöms lämplig för förtätning med enbostadshus. Ansökan innebär inte 
någon sådan olägenhet för omgivningen som avses i 2 kap. 9 §, PBL. Positivt 
förhandsbesked kan därför ges. 

Enligt naturvärdesinventering finns vissa naturvärden på platsen. Det bedöms 
därför lämpligt att som villkor för positivt förhandsbesked ställa krav på att 
åtgärder och begränsningar enligt naturvärdesinventeringen följs. 

Tidsfristen för beslut började löpa 2019-11-19. Den lagstadgade tidsfristen för 
beslut enligt 9 kap. 27 §, PBL har överskridits med mer än 15 veckor. Någon avgift 
ska därför inte tas ut för detta beslut. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 
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Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Ansökan inkommen 2019-11-19 
Situationsplan inkommen 2020-06-02 
Karta med dagvattenhantering inkommen 2022-03-30 
Naturvärdesinventering inkommen 2022-05-12 
Remissyttrande från Bohusläns museum inkl. kartbilaga inkommit 2020-03-25 
Samrådssvar från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet inkommit 2021-03-02 
Remissyttrande från miljöenheten inkommit 2019-12-17 
Remissyttrande från räddningstjänsten inkommit 2021-05-05 
Remissyttrande från Rambo inkommit 2021-04-16 
Remissyttrande från trafikingenjör inkommit 2021-05-03 
Grannesynpunkt inkommen 2022-06-14 
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Datum 

2022-06-01 

Dnr 

SBN-2022-000397 
 
Avdelningen Plan och Bygg 
Cecilia Segerstedt  
cecilia.segerstedt@lysekil.se  
 
 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus Åker 1:1  

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage. Ansökan om 
förhandsbesked på intilliggande höjd avslogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-
04-28. Den nya ansökan avser en placering av bostadshuset i en sänka väster om 
den tidigare ansökta placeringen. Den nu föreslagna placeringen ligger inom 
skyddszon för kraftledning enligt kommunens översiktsplan (ÖP06). Platsen 
bedöms därför inte lämplig för bostäder. Förvaltningens förslag till beslut är därför 
att ansökan ska avslås. 

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage. Ansökan om 
förhandsbesked på intilliggande höjd avslogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-
04-28. Den nya ansökan avser en placering av bostadshuset i en sänka väster om 
den tidigare ansökta placeringen. Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till 
enskild vatten- och avloppsanläggning. Den önskade tomten ligger i närheten av till 
befintlig, enskild väg. Befintlig traktorväg kommer användas som tillfart till den nya 
fastigheten. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. 
 Platsen ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Området ligger även inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 
kap. 4 § miljöbalken vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd 
som komplettering till befintlig bebyggelse. 
 
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP06) tillhör området glesbygdsområde i 
kommunens inre delar. (R19). Platsen ligger intill Gullmarens naturvårdsområde. 
Platsen ligger enligt översiktsplanen inom skyddszon (200 m) för kraftledning.  
Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta. 
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda 
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme. 
(www.sgu.se). Platsbesök har genomförts 2022-01-24.  
 
Kommunekolog har yttrat sig i ärendet att eventuell exploatering inte får innebär 
någon skada på närliggande Gullmarens naturvårdsområde.  
 
Grannar bedöms inte berörda då fastigheten är så pass stor att det inte finns några 
grannar i närheten. 
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Remiss har skickats till Vattenfall och till miljöenheten angående VA. 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän bedömer i sitt remissyttrande att det är möjligt 
att anlägga enskilt VA på platsen.  
 
Vattenfall har lämnat information om skyddszon till kraftledningar generellt och 
lämnar till kommunen att bedöma platsens lämplighet enligt följande: 
 
“Vattenfall Eldistribution har tagit del av förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus/fritidshus på fastighet Åker 1:1. Vattenfall Eldistribution lämnar 
följande yttrande.  
Vattenfall har elanläggningar i närheten av området, se bifogad karta. Lila linje = 
132 kV högspänningsluftledning, grön linje = 45 kV högspänningsluftledning. 
Notera att luftledningen är schematisk i kartan. För att få exakt avstånd mellan 
luftledning och ny bebyggelse måste avståndet mätas fysiskt på plats. De 
säkerhetsavstånd som anges gäller från luftledningens yttersta anläggningsdel.  
Ett minsta avstånd mellan luftledning och ny bostadsbyggnad är ur ett säkerhet- 
och underhållsperspektiv 20 meter, se riktlinjer nedan. Utöver detta 
säkerhetsavstånd (20 meter) tillkommer tillämpningen av försiktighetsprincipen 
för frågan kring elektriska och magnetiska fält (EMF), se riktlinjer nedan. Det är 
upp till Lysekils kommun att ta ställning till EMF-frågan i förhandsbeskedet. Om 
Lysekils kommun har ett gränsvärde angående EMF så meddela Vattenfall detta, så 
tar Vattenfall fram en EMF-rapport, se riktlinjer nedan. Dock rekommenderar 
Vattenfall att ny bostadsbebyggelse uppförs minst 50 meter ifrån luftledning. Detta 
för att minimera eventuell framtida oro etc. hos de boende.  
Sedan måste sökande även ta hänsyn till Telestörningsnämndens (TSN) 
meddelande nummer 21, se riktlinjer nedan.  
Bostadstomt ska placeras minst 20 meter ifrån luftledningens yttersta 
anläggningsdel eftersom inga byggnader får placeras närmare, se riktlinjer nedan.  
Vid arbete i närheten av ledning ska bevakning beställas via: 
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-
bevakning/  
Flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas 
av exploatören.  
Vattenfall har följande riktlinjer:  
Ny byggnad invid en luftledning  
En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 24 kV, där människor 
kan antas vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett avstånd av minst 20 
meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och 
elsäkerhetsrisk.  
Telestörningsnämnden – TSN  
För ny elanläggning som placeras i närheten av Vattenfalls nätanläggning gäller att 
matningen till denna skall vara försedd med extra yttre isolation på så lång sträcka 
att isoleravstånden uppnås.  
I detta sammanhang hänvisas till Telestörningsnämndens (TSN) meddelande 
nummer 21.  
I TSN meddelande nummer 21 under rubrik ”Avstånd mellan friledningar för hög-
spänning och annan markförlagd anläggning med hänsyn till markpotential” står: 
· För att förebygga risk för skador på i marken nedgrävda ledningar och kablar vid 
åsknedslag eller jordfel på närliggande friledning för högspänning bör angivna 
avstånd hållas mellan de nedgrävda ledningarna och friledningens i markförlagda 
metalliska delar (stolpar, stag, jordtag, genomgående markledare).   
För gällande avstånd se TSN meddelande nr 21.  

http://www.lysekil.se/
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/


 

Tjänsteskrivelse Sid 3/4 

 

Dnr 

SBN  

 

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

Allmänna hänsynsregler, försiktighetsprincipen och EMF  
Försiktighetsprincipen är en av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken som är 
formulerad i 2 kapitlet, 3 §:  
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”  
Eftersom hälsoeffekter från Elektriska och magnetiska fält (EMF) från 
kraftledningar på lång sikt inte helt kan uteslutas har svenska myndigheter valt att 
rekommendera en viss försiktighet både för allmänheten och i arbetslivet.  
Därför ger Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, 
Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och Boverket rekommendationer vid 
samhällsplanering och byggande. Detta kallas Försiktighetsprincipen och i denna 
ger myndigheterna följande rekommendationer vid samhällsplanering och 
byggande: 
· Sträva efter att utforma eller placera nya ledningar och andra elektriska 
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.  
· Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält.  
· Sträva efter att begränsa fält som avviker från vad som kan anses normalt i hem, 
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.   
Då så erfordras tar Vattenfall fram beräkning av magnetfält. Detta sker för vart 
specifikt fall efter behov.” 
 
Lagstöd 
Det framgår av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2020:900), PBL att om den som 
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.  
 
Det framgår av 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL att vid prövningen 
av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 
 
Det framgår av 2 kap. 2 §, PBL att planläggning och prövningen i ärenden om lov 
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 - 8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
 
Det framgår av 2 kap. 4 §, PBL att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Det framgår av 2 kap. 5 §, PBL att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

- människors hälsa och säkerhet, 
- jord-, berg- och vattenförhållandena, 
- möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
- möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 
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- risken för olyckor, översvämning och erosion

Förvaltningens utredning 

Den ansökta placeringen ligger inom skyddszon för kraftledning enligt kommunens 
översiktsplan. Den äng där bostaden föreslås placeras har sin bortre kant ca 90 
meter från kraftledningen. En byggnad på platsen skulle hamna ca 70 - 80 meter 
från ledningen. 

Platsen kan därför inte bedömas som lämplig för bostadsbebyggelse. Både ur hälso- 
och säkerhetsperspektiv för den enskilda bostaden och sett utifrån den allmänna 
energiförsörjningsfrågan. I vilken man behöver se även till framtidens möjligheter 
till energidistribution och energiförsörjning. 

Förvaltningens bedömning är därför att något positivt förhandsbesked inte kan ges. 

Tidsfristen för beslut började löpa 2022-05-11. Beslut har tagits inom det 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01 
Översiktskarta upprättad 2022-02-28 
Ansökan inkommen 2022-05-11 
Remissyttrande från kommunekolog upprättat 2022-03-21 
Remissyttrande Vattenfall inkl. kartbilaga inkommit 2022-05-31 
Remissvar från miljöenheten inkommit 2022-04-19 
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Datum 

2022-05-31 

Dnr 

SBN-2022-000325 

Avdelningen Plan och Bygg 
Cecilia Segerstedt  
cecilia.segerstedt@lysekil.se 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus Kleva 3:8 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad. Platsen 
innebär en utökning av befintlig sammanhållen bebyggelse. Del av den önskade 
tomtytan ligger inom stödberättigad jordbruksmark. Inskränkningen av 
jordbruksmarken är minimal och bedöms inte försämra möjligheten att bruka 
markerna som helhet. Platsen bedömds därför som lämplig för det ansökta 
ändamålet. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked ska ges.  

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Sökande avser 
ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och avloppsanläggning. 

Den önskade tomten ligger i direkt anslutning till befintlig, enskild väg. 

Fastigheten gränsar till detaljplanerat område och ligger inom sammanhållen 
bebyggelse.  

Platsen ligger inom område med riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken (MB), inom riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § 
MB samt inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. 

Platsen ligger inom värdefull kulturmiljö enligt Fördjupad översiktsplan för 
Åbyfjorden. Och delvis inom område med värdefull jordbruksmark enligt den 
fördjupade översiktsplanen. 

Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP06) är platsen del av område med stora 
natur-, kultur- och friluftsvärden.  (R15).   

Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta. 

För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda 
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme. 
(www.sgu.se) 

Platsbesök har genomförts 2022-03-02. 

Ärendet har skickats med remiss till miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Miljönämnden avstyrker att positivt förhandsbesked ges med hänvisning till osäker 
dricksvattentillgång. Men under förutsättning att dricksvattenkapaciteten är 
tillräcklig bedömer miljöenheten att avlopp går att anordna. 

Grannar har getts möjlighet att lämna sina synpunkter. Synpunkter har inkommit 
från granne Kleva 3:113 vilka motsätter sig att platsen bebyggs med hänvisning till 
Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden, jordbruksmark och kommunens 
kulturmiljöplan. Synpunkter har även inkommit från granne Svee 1:155 som menar 
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att förslaget inte samspelar med kulturmiljön i Fågelviken. Sökanden har getts 
möjlighet att kommentera grannarnas synpunkter. 

Lagstöd 

Det framgår av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2020:900), PBL att om den som 
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.  

Det framgår av 2 kap. 1 §, PBL att vid prövningen av frågor enligt denna lag ska 
hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 

Det framgår av 2 kap. 2 §, PBL att planläggning och prövningen i ärenden om lov 
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 - 8 §§ miljöbalken ska tillämpas 

Det framgår av 3 kap. 4 § miljöbalken att jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. 

Förvaltningens utredning 

Platsen bedöms utgöra brukningsvärd jordbruksmark då den är del av ett större 
område med jordbruksmark som är stödberättigad. Det är dock endast en liten 
smal remsa av jordbruksmarken som exploateringen gör anspråk på. 
Jordbruksmarkens yta minskas därmed men minskningen bedöms inte försämra 
möjligheterna att bruka området som helhet.   
 
Platsen ligger i direkt anslutning till sammanhållen bebyggelse och ett nytt 
bostadshus bedöms ansluta till den befintliga bebyggelsen på ett naturligt sätt. 
Ansökan bedöms därför inte utgöra någon förvanskning av kulturmiljön i området. 
Bebyggelsen i området är blandad och av olika ålder. Det saknas därför skäl att 
ställa några villkor på utformning av tillkommande byggnader. Byggnadernas 
utformning kommer prövas i frågan om bygglov. 
 
Lysekil och i stort sett hela Bohuslän har mindre goda uttagsmöjligheter av 
grundvatten i berg. Det saknas skäl att anta att platsen skulle ha sämre möjligheter 
till vattenuttag än övriga kommunen. Det är därför inte skäligt att kräva någon 
geohydrologisk utredning. 
 
Platsen bedöms lämplig för ändamålet och strider inte mot några riksintressen eller 
områdesbestämmelser. Ansökan är förenlig med kraven i miljöbalken och 2 kap. 
PBL.  
 
Ansökan bedöms inte heller innebära någon olägenhet för omgivningen som avses i 
2 kap. 9 §, PBL. 
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Tidsfristen för beslut började löpa 2022-04-20. Beslut har tagits inom det 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL. 
 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 

 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
Översiktskarta daterad 2022-02-28 
Ansökan inkommen 2022-01-28 
Situationsplan inkommen 2022-04-20 
Skrivelse från sökande inkommen 2022-04-20 
Foton inkomna 2022-05-13 
Remissyttrande från miljöenheten inkommit 2022-05-13 
Synpunkter från grannar 
Skrivelse sökandens svar på grannarnas synpunkter inkommen 2022-06-02 
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Datum 

2022-06-17 

Dnr 

SBN-2022-000399 

Avdelningen Plan och Bygg 
Cecilia Segerstedt  
cecilia.segerstedt@lysekil.se 

Ansökan om ombyggnad och ändrad användning från 
detaljhandel till pensionat Södra Hamnen 13:5 

Sammanfattning 

Ansökan avser ombyggnad och ändrad användning från detaljhandel till pensionat 
för del av entréplanet. Ett SPA inreds i del av källarplan. Ansökan är förenlig med 
den detaljplan som gäller för fastigheten och bedöms uppfylla kraven i 8 kap. PBL. 
Förvaltningens förslag till beslut är att bygglov ska beviljas. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 10 § PBL. Martii 
Kurvinen godkänns som kontrollansvarig. 

Ärendet 

Ansökan avser ombyggnad och ändrad användning från detaljhandel till pensionat 
för del av entréplanet. Ett SPA inreds i del av källarplan. Parkering kommer ske i 
befintligt parkeringsgarage. Gästerna kommer föres med frukost mm i samarbete 
med befintligt kafé som ligger vägg i vägg med pensionatet. 
För fastigheten gäller stadsplan fastställd 1969-02-05. För fastigheten gäller 
bestämmelserna BHS III samt H I. Den tillåtna användningen för fastigheten är 
bostäder och handel med en respektive tre våningar.  
Ärendet har remitterats till räddningstjänsten. De har inget att erinra men önskar 
ta del av upprättad brandskyddsbeskrivning. Ärendet har även remitterats till 
miljöenheten. De har inget att erinra men informerar om att SPA-verksamheten är 
anmälningspliktig till dem. 

Lagstöd 

Det framgår av 9 kap. 30 §, PBL att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser, a) 
överensstämmer med detaljplanen (…) och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer 
av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Förvaltningens utredning 

Den sökta åtgärden är förenlig med stadsplanen. Enligt Boverkets 
“Planbestämmelsekatalogen” ingår hotell i användningsområdet “H” vid tiden för 
stadsplanens tillkomst. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.  Det är dock 
beklagligt för gaturummet att hotellrum inreds på entréplanet mot Kungsgatan. En 
layout med publika rum vid glasfasaden mot gatan hade varit att föredra för 
stadsrummet och byggnadens förhållande till gatan. Ur trygghetshänseende och för 
att gaturummet ska fortsätta vara levande. Den planerade byggnationen bedöms 
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inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 
9 § PBL. Bygglov ska därmed beviljas enligt 9 kap. 30 § PBL. 

Tidsfristen för beslut började löpa 2022-05-25. Beslut har tagits inom det 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-06-01 
Ansökan inkommen 2022-03-29 
Situationsplan upprättad 2022-06-01 
Planritningar inkomna 2022-05-25 
Remissyttrande från räddningstjänsten inkommet 2022-04-27 
Remissvar från miljöenheten inkommet 2022-06-13 
Martii Kurvinen har anmälts som kontrollansvarig 
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Datum 

2022-06-21 

Dnr 

SBN 2022-000409 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Cecilia Segerstedt  
cecilia.segerstedt@lysekil.se  

Evensås 1:6 anmälan om olovlig byggnation 

Sammanfattning 

2021-11-09 inkom det en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen angående 
problem med dagvattenflöden från angränsande fastigheter som enligt anmälaren 
innebär en olägenhet för den egna fastigheten Evensås 1:216. Del av dagvattnet 
kommer från vägdike inom exploateringsområdet för Evensås 1:6. Väg och dike 
ligger på fastigheten Evensås 1:6. Problemet med dagvattnet från 
exploateringsområdet bedöms innebära en sådan betydande olägenhet att 
samhällsbyggnadsnämnden ska förlägga fastighetsägaren till Evensås 1:6 att 
åtgärda problemet genom att fördröja dagvattnet från exploateringsområdet på ett 
sådan sätt att den kulvert som diket leder till inte svämmas över vid störtskurar. 
Förvaltningens förslag är att fastighetsägaren ges fyra månader att genomföra 
åtgärden. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
- att fastighetsägaren till Evensås 1:6, Robert Blom föreläggs med stöd av 11 

kap 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att anlägga 
fördröjningsmagasin inom den egna fastigheten på ett sådant sätt att 
dagvatten från fastigheten inte flödar över fastigheten Evensås S:6 vid 
störtskurar.

- att beslutet enligt punkten 1 ska gälla omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL 
trots att beslutet inte har vunnit laga kraft.

Ärendet 

2021-11-09 inkom det en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen angående 
problem med dagvattenflöden från angränsande fastighet som enligt anmälaren 
innebär en olägenhet för den egna fastigheten Evensås 1:216.  
Enligt inlämnade foton ses spår av regnvattenflöden på grusad yta som tillhör 
fastigheten Evensås S:6 och vidare in på Evensås 1:216. Enligt anmälaren orsakar 
de stora mängder dagvatten som kommer dels från exploateringsområdet avstyckat 
från Evensås 1:6 via diken, bebyggd fastighet Evensås 1:204 och obebyggd fastighet 
Evensås 1:203 samt berg norr om den egna fastigheten en olägenhet då den egna 
fastigheten och även andra fastigheter nedströms eroderas. Enligt anmälaren är 
kulvertering under grusytan på fastigheten Evensås S:6 underdimensionerad.  
Vid platsbesök 2021-11-18 konstateras att regnvattenflöden gjort åverkan och bildat 
fåror på grusplanen och även inom fastigheten Evensås 1:216. Se foton.  
Evensås är den fastighet från vilken övriga fastigheter inom planområdet bildats i 
samband med upprättande av detaljplan för Evensås och exploatering av området 
med småhus. Tillfartsväg med tillhörande diken genom området ligger inom 
fastigheten Evensås 1:6. 
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Fastighetsägare till Evensås 1:6 informerades om att ett tillsynsärende hade 
upprättats 2021-12-15. Inget yttrande har inkommit från fastighetsägaren. 
Kommunicering inför detta beslut har skett 2022-06-20. 

Lagstöd  

Samhällsbyggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon 
inte har följt en bestämmelse i Plan och bygglagen. (11 kap. 5 § PBL) 

Det framgår av 11 kap. 19 §, PBL att om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 
väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli 
att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 
(åtgärdsföreläggande). 

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 19 § får byggnadsnämnden 
bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras 
omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. (11 
kap. 27 § PBL) Kronofogdemyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att 
genomföra en sådan åtgärd. (11 kap. 29 § PBL) 

Förvaltningens utredning 

Den väg som leder genom planområdet för Evensås avslutas med en grusplan vilket 
utgörs av fastigheten Evensås 1:6. Vid platsbesök konstateras att vägdiket 
kulverteras vid gränsen till Evensås S:6 och leds under grusplanen genom kulvert, 
vilken mynnar inne på fastigheten Evensås 1:216. En av de fåror som dagvattnet 
orsakat över grusplanen gör tydligt att kulverten inte kan ta emot allt det dagvatten 
som kommer från planområdet via diket vid skyfall. Man kan konstatera skador 
som orsakats av regnvatten både inom fastigheten Evensås S:6 och 1:216. Stora 
mängder vatten mynnar ut på fastigheten Evensås 1:216 både via kulverten och 
vatten som rinner över grusplanen. 
Del av det vatten som rinner över fastigheten Evensås 1:216 och vidare mot 
Gullmaren kommer sannolikt också dels från bergsområdet norr om Evensås S:6 
och från den obebyggda tomten Evensås 1:203. Vilket också framgår av anmälan. 
För regnvatten som kommer från naturområde och en obebyggd tomt som utgör 
naturområde saknas möjlighet för byggnadsnämnden att ingripa med stöd av plan- 
och bygglagen. För detta ytvatten måste berörda fastighetsägare själva ordna med 
ett omhändertagande inom den egna fastigheten. 
Del av dagvattnet kommer också från fastigheten Evensås 1:204. Denna fastighet 
har ordnat med dagvattenfördröjning inom den egna fastigheten som är godkänd i 
slutbesked 2022-04-20. Det saknas skäl att misstänka att det godkända 
fördröjningsmagasinet på fastigheten Evensås 1:204 inte uppfyller kraven. 
Dagvatten från Evensås 1:6 bedöms innebära en minimal påverkan på fastigheterna 
nedströms mot Gullmaren då denna yta är grusad. Däremot passerar stora 
mängder dagvatten fastigheten via kulvert och de vattenmängder som kulverten 
inte tar emot passerar över planen. Vilket orsakar skador även inom Evensås S:6. 
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Det nya planområdet består av tomter som avstyckats från Evensås 1:6. 
Fastighetsägaren har stått som exploatör av planområdet och varit ansvarig 
byggherre för den väg som leder genom området. Vägdiket tar emot dagvatten från 
de exploaterade och numer bebyggda tomterna och leds vidare mot Gullmaren via 
kulverten under Evensås S:6 och vidare över Evensås 1:216 med flera fastigheter 
nedströms.  
Dagvattenproblemen bedöms innebära en sådan betydande olägenhet för både 
Evensås 1:216 och Evensås S:6 som det avses i 2 kap. 6 §, PBL och orsakar skador i 
form av erodering och grus som flyttas på dessa fastigheter. 
Då det anses att det ägaren till fastigheten Evensås 1:6 som har genomfört de 
anläggningsarbeten som orsakat olägenheten och att denna också äger den fastighet 
där väg och dike är beläget ska samhällsbyggnadsnämnden förelägga 
fastighetsägaren till Evensås 1:6 att åtgärda den olägenhet som dagvattnet orsakar 
grannarna nedströms.  
Åtgärden ska genomföras så att dagvattnet fördröjs och tas om hand inom den egna 
fastigheten på ett sätt som gör att kulvert mot Evensås S:6 inte flödar över vid 
störtskurar.  
Kvarstår problemen för Evensås 1:216 efter att åtgärdsföreläggandet följts kan 
denne själv behöva vidta åtgärder för att ta hand om det dagvatten som kommer 
från naturmarken i norr. 

Fyra månader från beslut bedöms vara skälig tid för att genomföra åtgärden.  
byggnaden. När tidsfristen har passerat kommer byggnadsnämnden att besöka 
platsen för att se om åtgärderna har utförts. 

Om rättelse inte sker enligt detta beslut kan Samhällsbyggnadsnämnden komma att 
besluta att rättelsen ska genomföras på bekostnad av adressaten för detta beslut. 

 Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20 
Översiktskarta upprättad 2022-06-20 
Foton från platsbesök upprättade 2022-11-18  
Anmälan inkommen 2021-11-09 
Karta över flöden inkommen 2021-11-19 
Foton (1–3) inkomna 2021-11-19 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren: 
Robert Blom 
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Datum 

2022-05-16 

Dnr 

SBN-2022-000405 

Avdelningen för samhällsbyggnadsförvaltning 
Linda Siljehage, bygglovshandläggare 
linda.siljehage@lysekil.se 

Tillsynsärende avseende olovlig installation av eldstad 
Halvdarsröd 1:2 

Sammanfattning 

Den 8 april 2022 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en eldstad 
hade installerats utan startbesked. Startbesked har givits i efterhand. Då åtgärden 
påbörjades utan startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren.   

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL och 9 kap. 13 § 1 st 2 p plan- och byggförordningen (2011:338), 
PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 4830 kronor av Hampus Karlsson. Avgiften 
ska betalas till Lysekils kommun inom två månader efter att beslutet har delgetts 
den avgiftsskyldige. 

Ärendet 

Den 8 april 2022 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en eldstad 
hade installerats på fastigheten Halvardsröd 1:2. Av kommunens diarium framgår 
att något startbesked inte hade givits för åtgärden vid det datumet.  
Fastighetsägaren kontaktades med brev den 2022-04-14. En anmälan om 
startbesked i efterhand för installation av eldstad inkom 2022-04-08. Startbesked 
har givits i efterhand 2022-05-04. 
Kommunicering i ärendet har genomförts med brev 2022-05-16. 

Lagstöd 

Av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår att om någon bryter 
mot bland annat. en bestämmelse i 8–10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en 
särskild avgift, byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 § PBL. Sådana föreskrifter har meddelats i 9 kap. PBF. 
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av  

- den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,

- den som begick överträdelsen, eller
- den som fått en fördel av överträdelsen

Av 9 kap. 13 § 1st 2 p plan och byggförordningen (2011:338), PBF framgår att 
byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd som gäller installation av eldstad 
innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är 0,1 prisbasbelopp. 
Enligt 9 kap. 3 a §, PBF ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som 
annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades  

- hade fått bygglov för åtgärden, eller
- hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
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Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften 
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan 
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 
Enligt 9 kap. 2 § PBF om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse 
och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för 
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut 
senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Förvaltningens utredning 

Det framgår av 6 kap. 5 § 4 p PBF (2011:338) att det krävs startbesked för att 
installera en eldstad. 
Tillsynsmyndigheten ska därför ta ut en byggsanktionsavgift för det olovligt 
utförda. 
Antal installationer på fastigheten är 1, byggsanktionsavgiften uppgår därför till 
4830 kronor enligt beräkning av byggsanktionsavgift tillhörande detta beslut. 
Det saknas skäl att sätta ner avgiften. 
Om åtgärden tagits bort före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-06-
30 ska någon byggsanktionsavgift inte tas ut. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Siljehage 
Bygglovshandläggare 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 
Beräkning byggsanktionsavgift 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren: 
Hampus Karlsson   
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Beslutsdatum Diarienummer Fastighet Handläggarsignatur

2022-05-30 B-2022-467 LÖNNDAL 7:1 MIKLEN

2022-06-13 B-2022-592 KRONBERGET 1:82 MIKLEN

2022-06-13 B-2022-593 KRONBERGET 1:82 MIKLEN



Ärendemening Ärendetypkod

Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande 10-8-024, 10-7-015. SJÖBODS

Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande Rinkenäs 58. SJÖBODS

Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande Rinkenäs 56. SJÖBODS



 
 

Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunvägledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 
Månad Ärende Lagrum Antal beslut Avslag Delavslag 

Maj 2022      

 Färdtjänst Lag (1997:736) om 

färdtjänst 
4   

 Riksfärdtjänst Lag (1997:735) om 

riksfärdtjänst 
0   
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Delegationslov maj 2022

Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärendemening Handläggare Beslut
2022-05-05 B-2022-249 FINNSBO 1:7 Petter Wennerlund Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus LINSIL DEL
2022-05-06 B-2022-417 SLÄTTEN 11:3 Ann-Christine Ahlebrand Ansökan om bygglov för fasadändring LINSIL DEL
2022-05-06 B-2022-325 Lyse-Fiskebäck 1:119 JPL Service AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad FRAARN DEL
2022-05-09 B-2022-78 ÅKER 1:22 Daniel Lixner Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport FRAARN DEL
2022-05-09 B-2022-470 Evensås 1:215 Robert Blom Ansökan för mur FRAARN DEL
2022-05-10 B-2022-423 SÖDRA HAMNEN 1:35 Andreas Ivarsson Ansökan om fasadändring LINSIL DEL
2022-05-11 B-2022-294 Kronberget 1:123 Skyltkoncept Sweden AB Ansökan om bygglov för skylt EBBJAC DEL
2022-05-11 B-2022-342 Tuntorp 8:1 Hjälmedal Construction AB Ansökan om nybyggnad av industrihall FRAARN DEL
2022-05-11 B-2022-393 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:2 LEVA i Lysekil AB Ansökan om marklov samt bygglov för parkering, GC-bana och vattenkiosk EBBJAC DEL
2022-05-11 B-2022-336 Kyrkeby 1:37 Rickard Hogander Ansökan om nybyggnad av garage FRAARN DEL
2022-05-16 B-2022-353 GAMLESTAN 21:1 Anna Lycke Ansökan om fasadändring EBBJAC DEL
2022-05-19 B-2022-368 Grönskult 1:34 Markus Simonsson Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad fristående garage JONFRI DEL
2022-05-19 B-2021-1142 SVEE 1:164 Fam Nicander konsulttjänster AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus CECSEG DEL
2022-05-23 B-2022-488 SKAFTÖ-BACKA 18:10 Hans Johansson Ansökan om marklov för gångväg LINSIL DEL
2022-05-23 B-2022-236 KRONBERGET 1:212 LYSEKILS KOMMUN Ansökan om bygglov för ändrad användning CECSEG DEL
2022-05-23 B-2022-438 HOLMA 2:1 Holma Stångenäs Golf AB Anmälan om ändrad användning till servering CECSEG DEL
2022-05-30 B-2022-395 SÖDRA HAMNEN 1:8 FocusNeo AB Ansökan om skylt EBBJAC DEL
2022-05-30 B-2022-418 LYSE-BERGA 2:112 JULIE  ENG GRÖNLIE Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus EBBJAC DEL
2022-05-31 B-2022-428 MARIEDAL 1:244 Amanda Mårtensson Ansökan om fasadändring samt invändig ändring JONFRI DEL
2022-05-31 B-2022-346 HALLIND 3:13 Lena Larsson Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus LINSIL DEL
2022-05-16 B-2022-355 LYSE-BERGA 1:262 Kenneth Marberg Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus LINSIL DELA
2022-05-16 B-2022-448 LYSE-BERGA 1:243 Hannes Nauber Anmälan om komplementbyggnad LINSIL DELA
2022-05-18 B-2022-238 ALSBÄCK 1:79 Lars-Olof Tingman Anmälan om komplementbyggnad EBBJAC DELA
2022-05-18 B-2022-352 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:74 Florence Nummelin Anmälan om installation av VA JONFRI DELA
2022-05-20 B-2022-442 DALSKOGEN 1:51 Rickard Ärlig Ansökan för tillbyggnad av altan med pool JONFRI DELA
2022-05-24 B-2022-486 IMMESTAD 3:32 Dana Ghabro Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus FRAARN DELA
2022-05-24 B-2022-490 SKÅDENE 6:1 Monica Andersson Ansökan om tillbyggnad med veranda FRAARN DELA
2022-05-25 B-2022-314 Gamlestan 25:8 Lysekils Båthus Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ställplatser för husbilar CECSEG DELA
2022-05-30 B-2022-441 MARIEDAL 1:145 Magnus Hedén Ansökan om ombyggnad och fasadändring LINSIL DELA
2022-05-31 B-2022-530 LYSE-FISKEBÄCK 2:51 Tobias Lundgren Ansökan om tillbyggnad LINSIL DELA
2022-05-31 B-2022-531 LYSE-FISKEBÄCK 2:51 Tobias Lundgren Ansökan om tillbyggnad 15 kvm LINSIL DELA
2022-05-31 B-2022-450 LYSE-BERGA 2:130 Gustaf Mårgård Ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad JONFRI DELA
2022-05-30 B-2022-482 LYSE 1:3 SÄVENS CAMPING AB Tillsyn gällande olägenhet, avseende villavagn LINSIL DELT

Startbesked
2022-05-04 B-2021-540 IMMESTAD 3:10 Pontus Akervall Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och gästhus FRAARN START
2022-05-04 B-2022-383 Halvardsröd 1:2 Hampus Karlsson Anmälan om installation av eldstad och rökkanal i efterhand LENBER START
2022-05-04 B-2022-399 KYRKVIK 1:133 Christer Corneliusson Anmälan om  tillbyggnad av enbostadshus, växthus LINSIL START
2022-05-10 B-2022-369 Ödsmål 1:80 Victoria Nyberg Anmälan för installation av eldstad och rökkanal ANNRAB START
2022-05-18 B-2022-447 VRÅNGEBÄCK 6:1 Hans Ander Anmälan om komplementbyggnad, garage LENBER START
2022-05-19 B-2022-516 Immestad 2:29 Ann-Katrine Ekman Anmälan om installation av eldstad och rökkanal LENBER START
2022-05-19 B-2022-200 RÖRVALL 1:24 Jan-Ove Dahlberg Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus JONFRI START
2022-05-20 B-2021-678 EVENSÅS 1:211 What! Arkitektur Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad FRAARN START
2022-05-23 B-2022-239 TUNTORP 11:106 Vladimiras Sipulskis Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN START
2022-05-23 B-2022-528 FOSSA 3:17 Alf Brattin Anmälan om installation av eldstad ANNRAB START
2022-05-30 B-2022-300 Holländaröd 1:118 Mikael Seyfarth Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus JONFRI START
2022-05-31 B-2022-551 TUNTORP 13:84 Daniel Spindel Anmälan om installation av eldstad ANNRAB START

Slutbesked
2022-05-03 B-2020-801 LÖGEN 1:6 Karolina och Kristoffer Kiel Olsson Ansökan om bygglov för växthustunnel LENBER SLUT
2022-05-04 B-2021-615 EVENSÅS 1:215 Robert Blom Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage FRAARN SLUT
2022-05-04 B-2019-848 DALSKOGEN 1:47 Javier Gonzalez Amador Ansökan om bygglov för tillbyggnad med vinhus, orangeri och takkupa med balkong, samt fasadändring FRAARN SLUT
2022-05-04 B-2022-266 LYSE-BERGA 2:108 Bengt Olof Andersson Anmälan om installation av VA JONFRI SLUT
2022-05-04 B-2022-297 Lönndal 1:288 Haf & Mat AB Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2022-03-14--2025-10-03 för uteservering LINSIL SLUT
2022-05-04 B-2022-303 Lyse-Berga 3:19 Tobias Johansson Anmälan om installation av VA LINSIL SLUT
2022-05-05 B-2020-959 MARIEDAL 1:252 Mariedalshus AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus JONFRI SLUT
2022-05-09 B-2020-1031 FOSSA 1:144 Göran Hedljung Anmälan för startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 25 kvm, gäststuga FRAARN SLUT
2022-05-12 B-2021-904 SANDÅKER 2:1 Tuve Bygg AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad JONFRI SLUT
2022-05-13 B-2020-766 RÖD 1:8 Skaftö Hotell AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell FRAARN SLUT
2022-05-13 B-2021-615 EVENSÅS 1:215 Robert Blom Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage FRAARN SLUT
2022-05-13 B-2021-1009 EVENSÅS 1:215 Robert Göran Alexander Blom Anmälan om  tillbyggnad av enbostadshus FRAARN SLUT
2022-05-13 B-2020-543 STACKHALLEN 1:7 Fredrik Axell Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga LENBER SLUT
2022-05-13 B-2021-10 LYSE-BERGA 1:272 Joakim Berglund Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus JONFRI SLUT
2022-05-16 B-2021-1054 SIVIK 1:5 Lysekils kommun Ansökan om rivningslov av scenbyggnad samt läktare FRAARN SLUT
2022-05-16 B-2020-1143 FOSSA 1:75 Gustav Eriksson Ansökan om bygglov för uppförande av trapphus samt rivningslov för rivning av befintligt trapphus LENBER SLUT
2022-05-18 B-2022-190 SLÄTTEN 1:281 Staffan Persson Anmälan om installation av eldstad LENBER SLUT
2022-05-19 B-2021-75 ULSERÖD 1:230 Fredrik Andersson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage FRAARN SLUT
2022-05-19 B-2022-65 KLEVA 3:67 Erlend Ivar Kroon Anmälan om installation av eldstad LENBER SLUT
2022-05-19 B-2018-112 ÅKER 2:15 Finn Pleym Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga och carport LENBER SLUT
2022-05-19 B-2020-945 BRO-FISKEBÄCK 1:55 Torbjörn Vågstedt Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus FRAARN SLUT
2022-05-19 B-2021-290 GAMLESTAN 20:29 Ulf  Bertilsson Anmälan om tillbyggnad med uterum LENBER SLUT
2022-05-20 B-2021-391 GRÖNSKULT 2:176 Gerrit Hartmann Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN SLUT
2022-05-24 B-2017-702 GRÖNSKULT 2:181 LYSELL ULRIK & LYSELL HENRIK ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH GÄSTSTUGA FRAARN SLUT
2022-05-24 B-2022-229 KLEVA 3:57 Anders Nylén Anmälan om installation av eldstad ANNRAB SLUT
2022-05-25 B-2021-935 LÖNNDAL 2:4 Gunnel Eriksson Ansökan om bygglov för fasadändring samt ändring av VA JONFRI SLUT
2022-05-27 B-2022-251 SKAFTÖ-BACKA 3:247 Göran Andersson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB SLUT
2022-05-30 B-2022-147 KYRKEBY 1:64 Mikael Benjaminsson Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad samt fasadändring FRAARN SLUT
2022-05-30 B-2021-965 SKAFTÖ-BACKA 3:270 Elisabeth Olander Anmälan om komplementbyggnad EBBJAC SLUT
2022-05-31 B-2021-353 TRÄLEBERG 1:132 Bengt Ekström Ansökan om bygglov för uppställning av villavagn JONFRI SLUT
2022-05-31 B-2022-258 LYSE-BERGA 3:39 Jonas  Jidetoft Anmälan om installation av VA JONFRI SLUT

Handläggare: Anneli Rabbentorp, Ebba Holmström, Jonatan Friberg, Frans Arneng, Linda Siljhage, Cecilia Segerstedt, Lena Bergqvist



Bostadsanpassningsbidrag maj 2022

Kommun Beslutsdatum Ärende Rubrik Bidrag
Lysekil 2022-05-04 B-2022-464 Beviljas - Anpassning av entré, entré till altan altan och hårdgörning av gång fram till biluppställning 99 000
Lysekil 2022-05-04 B-2022-453 Beviljas - Spisvakt 7 000
Lysekil 2022-05-06 B-2022-402 Beviljas - Bidrag för service av BAB hiss 1 744 Summa:
Lysekil 2022-05-06 B-2022-483 Beviljas - Borttagning av trösklar och montering av olika stödhandtag i badrum och sovrum 12 525 145 709
Lysekil 2022-05-09 B-2022-492 Beviljas - service av BAB hiss 1 744
Lysekil 2022-05-19 B-2022-474 Beviljas - Ledstång i innersväng i trappan 13 250
Lysekil 2022-05-23 B-2022-529 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för årlig hisservice 3 488
Lysekil 2022-05-25 B-2022-543 Beviljas - Dörrautomatik 5 108
Lysekil 2022-05-27 B-2022-210 Beviljas - Tröskekil till badrummet 1 850

Munkedal 2022-05-04 B-2022-463 Beviljas - Service av hissar 6 562
Munkedal 2022-05-06 B-2022-480 Beviljas - Bidrag för service av BAB hiss 3 281
Munkedal 2022-05-16 B-2022-503 Beviljas - Service av BAB hiss 37 733
Munkedal 2022-05-23 B-2022-154 Beviljas - Åtagande om montering av spisvakt 6 447 Summa:
Munkedal 2022-05-23 B-2022-532 Beviljas - Återställningsbidrag efter BAB hiss 7 144 104 358
Munkedal 2022-05-24 B-2022-538 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 1 744
Munkedal 2022-05-24 B-2022-540 Beviljas - Bidrag för service av BAB hiss 1 744
Munkedal 2022-05-25 B-2022-250 Beviljas - Inköp och montering av höj och sänkbar tvättställslyft. 35 171
Munkedal 2022-05-27 B-2022-548 Beviljas - Spisvakt 4 532

Sotenäs 2022-05-05 B-2022-473 Beviljas - service av BAB hiss 3 281
Sotenäs 2022-05-06 B-2022-479 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för service av BAB hiss 1 744
Sotenäs 2022-05-04 B-2022-465 Beviljas - Service av BAB hiss 3 281
Sotenäs 2022-05-05 B-2022-478 Beviljas - Reparationsbidrag för BAB hiss 5 730
Sotenäs 2022-05-06 B-2022-484 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB  hiss 2 739
Sotenäs 2022-05-10 B-2022-496 Beviljas - Service av BAB hiss 1 744 Summa:
Sotenäs 2022-05-16 B-2022-501 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 1 744 131 695
Sotenäs 2022-05-23 B-2021-863 Beviljas - Åtagande om ramp 37 830
Sotenäs 2022-05-23 B-2022-318 Beviljas - Sänkning av handfat 1 142
Sotenäs 2022-05-25 B-2022-421 Beviljas - Montering av stödhandtag och demontering av duschvägg 4 935
Sotenäs 2022-05-27 B-2022-419 Beviljas - Stödhandtag i duschen 1 227
Sotenäs 2022-05-27 B-2022-454 Beviljas - Liten ramp vid entrén 2 375
Sotenäs 2022-05-30 B-2022-302 Beviljas - Inköp montering av Plattformshiss i entretrapp 51 550
Sotenäs 2022-05-31 B-2022-231 Beviljas - Anpassning av dusch med Excellent Golvförhöjning 11 579
Sotenäs 2022-05-31 B-2021-909 Beviljas - Stödhandtag vid entrén 794
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§ 67 Dnr 2022-000237 

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i Lysekils 
kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-31 § 52 därför att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att införa avgift på offentliga toaletter i hamnområden i 
Lysekils kommun. Det visade sig emellertid i efterhand att nämnden ej förslagit 
någon konkret belopp.  

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömer att en avgift på 10 kr är en skälig nivå 
för besökaren som samtidigt inbringar intäkter som kan nyttjas för att säkerställa 
skötseln av de aktuella toaletterna. 

Då allt färre i samhället använder kontanter och mynt förslås att betalningen ska 
göras via Swish eller kontokort. Det finns då en viss risk att vissa, framför allt äldre 
personer, kan få svårt att betala. Detta ska samtidigt vägas mot att vi kontinuerligt 
går mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle. En annan faktor som ska beaktas 
är att tidigare befintliga myntinkast ofta bröts upp eller förstördes, och har därför 
över tid tagits bort.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en avgift på 10 kr per besök är skälig 
och ger en relativt bra finansiering för skötseln av de aktuella toaletterna. 
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen annan åsikt i frågan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-05-04, § 91 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 52, med bilagor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer avgiften för offentliga toaletter i Lysekils 
hamnområden till 10 kr för år 2022. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Hamnchef 
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Datum 

2022-04-14 

Dnr 

LKS 2022-000237 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområdet under 2022 i 
Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-31 § 52 därför att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att införa avgift på offentliga toaletter i hamnområden 
i Lysekils kommun. Det visade sig emellertid i efterhand att nämnden ej förslagit 
någon konkret belopp.  

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömer att en avgift på 10 kr är en skälig nivå 
för besökaren som samtidigt inbringar intäkter som kan nyttjas för att säkerställa 
skötseln av de aktuella toaletterna. 

Då allt färre i samhället använder kontanter och mynt förslås att betalningen ska 
göras via Swish eller kontokort. Det finns då en viss risk att vissa, framför allt äldre 
personer, kan få svårt att betala. Detta ska samtidigt vägas mot att vi kontinuerligt 
går mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle. En annan faktor som ska 
beaktas är att tidigare befintliga myntinkast ofta bröts upp eller förstördes, och har 
därför över tid tagits bort.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en avgift på 10 kr per besök är 
skälig och ger en relativt bra finansiering för skötseln av de aktuella toaletterna. 
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen annan åsikt i frågan.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften för offentliga 
toaletter i Lysekils hamnområden till 10 kr för år 2022. 

Ärendet 

Hamnenheten ansvarar idag för åtta offentliga toaletter i olika delar av kommunen. 
Dessa ingår inte i Hamnenhetens uppdrag och det finns heller ingen finansiering 
för dessa. Det saknas alltså en beslutad taxa för offentliga toaletter. 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Ett alternativ är att låta Fastighetsenheten ta över skötseln men inte heller de har 
någon finansiering. Ett annat alternativ är att stänga av toaletterna med försämrad 
service för allmänheten som följd. Ytterligare ett annat alternativ är ta betalt av 
besökarna vid toalettbesök vilket inbringar en intäkt som kan användas för att 
säkerställa service gentemot besökarna och allmänheten.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-31 § 52 därför att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att införa avgift på offentliga toaletter i hamnområden 
i Lysekils kommun. Det visade sig emellertid i efterhand att nämnden ej förslagit 
någon konkret belopp.  

http://www.lysekil.se/
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Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömer att en avgift på 10 kr är en skälig nivå 
för besökaren som samtidigt inbringar intäkter som kan nyttjas för att säkerställa 
skötseln av de aktuella toaletterna. 

Då allt färre i samhället använder kontanter och mynt förslås att betalningen ska 
göras via Swish eller kontokort. Det finns då en viss risk att vissa, framför allt äldre 
personer, kan få svårt att betala. Detta ska samtidigt vägas mot att vi kontinuerligt 
går mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle. En annan faktor som ska 
beaktas är att tidigare befintliga myntinkast ofta bröts upp eller förstördes, och har 
därför över tid tagits bort.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en avgift på 10 kr per besök är 
skälig och ger en relativt bra finansiering för skötseln av de aktuella toaletterna. 
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen annan åsikt i frågan.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 52 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Hamnchef 
 

http://www.lysekil.se/


 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-05-18 

 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 0B05E924A036BBC58F6B0277108F7240184508F8C3 

 

 

§ 72 Dnr 2021-000277 

Svar på medborgarförslag - Önskan om skatepark i Brastad 

Sammanfattning 

Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som menar att det 
är viktigt att barn och unga har en fritidssysselsättning och målet är att skapa 
attraktiva mötesplatser för alla åldrar i våra offentliga rum. 

Nyligen byggdes en ny lekplats centralt i Brastad med fokus på de lite yngre barnen, 
men även som en plats att mötas över åldersgränser i parkytan intill.  

Med anledning av medborgarförslaget avser enheten för Gata & Park att via 
Stångenässkolan undersöka intresset för en nybyggnad av en skatepark. Om det 
visar sig att det är ett stort intresse bland barnen kommer förvaltningen undersöka 
var den i så fall skulle kunna placeras. Därefter kommer man att lägga in detta som 
ett investeringsbehov i kommande investeringsplanering inför åren 2023 och/eller 
2024. En förutsättning för genomförande är dock att åtgärden beviljas 
investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-05-04, § 96 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-17 
Medborgarförslag 
Svar till förslagsställaren 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Bifall till medborgarförslaget och att kommunfullmäktige 
ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förse Brastad med några ramper så 
barnen kan åka skateboard, avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Jeanette Janson (LP): Bifall till medborgarförslaget, avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifall till medborgarförslaget och 
finner att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget och ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förse Brastad med några ramper så barnen 
kan åka skateboard. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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