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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
kallas till sammanträde tisdagen den 1 oktober kl 09.00 i konferensrummet 
Borgsmätaren, Lysekil, för behandling av följande ärenden: 
 
Kl 09.00  Information av miljöenheten Sotenäs om ändring av taxan inom miljöområdet 
 
Kl 09.30  Information av Jenny Clasborn, avdelningschef avdelningen för service, om hur 

kostavdelningen är organiserad 

Ärende   

1 Val av justerare; Leif Ahl  

2 

3 

4 

5 

Fastställande av dagordningen 

Information investeringar 

Granskning av kommunens fastighetsunderhåll - omedelbar justering 

Remisser inga ärenden  

 

 
 

6 

7 

8 

Myndighetsutövning inom stängda dörrar enligt kommunallagen 
6 kap. 19a § 

Besvärsmål inga ärenden  

Anmälningsärende besvärsmål inga ärenden   

Tillsynsärenden inga ärenden 

 

9 Bygglov  

9.1 
 

9.2 
 

9.3 
 

9.4 
 

10 

10.1 
 

10.2 
 

10.3 
 

10.4 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus fördelat på två 
huskroppar, på fastigheten Skaftö XXXX 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, som ersättningsbyggnad på 
befintligt fritidshus, på fastigheten Skaftö-Berg XXXX  

Ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus på fastigheten Skaftö-
Fiskebäck XXXX 

Ansökan om bygglov för montering av solpaneler på tak på fastigheten 
Gamlestan XXXX, inom kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö 

Förhandsbesked  

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av två enbostadshus samt 
garage på tilltänkta avstyckningar på fastigheten Mellby XXXX 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på, samt 
avstyckning av tomter från, fastigheten Lyse-Berga XXXX 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad a enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Södra Hamnen XXXX 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, samt rivning av 
befintligt fritidshus, på fastigheten Knarrevik XXXX 

 

11 

11.1 

11.2 
 

Planärenden  

Start-PM detaljplan för Tuntorp 4:156, Brastad, Lysekils kommun  

Beslut om antagande av detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl., 
Lysekils kommun - omedelbar justering 
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11.3 
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14 
 

15 

16 

17 

18 

19 
 

20 
 

21 
 

 

  

Allmänhetens frågestund 

Offentlig del av sammanträdet 

Delegationsbeslut 

− Sammanställning av augusti månads bygglovsärenden och redovisning 
av bygglovenhetens delegerade beslut  

− Sammanställning av augusti månads bostadsanpassningsbidrag  
− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst augusti månad 

Revidering av delegationsordning 

Samverkan mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
(SML) gällande handläggning av bostadsanpassningsbidrag  

Utökning av befintlig bostadsfastighet, Skaftö-Backa 3:28 

Intern kontroll – rapport 2019  

Intern kontroll 2020, dialog kring ämne/område  

Tidplan budget 2020  

Uppföljningsrapport 3 samhällsbyggnadsnämnden - omedelbar 
justering 

Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg 
informerar 

Anmälningsärenden 

− Protokollsutdrag LKS 2019-09-04, § 125 – Förslag att iordningsställa en 
funktion för omklädning och dusch mm vid Fjällaplan 

− Protokollsutdrag SBN Munkedal 2019-08-19, § 94 – Samverkan mellan 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner (SML) gällande 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag  

   
Observera! 
Efter mötet kommer det att vara budgetdialog 2020 med samhällsbyggnadsnämnden och 
förvaltningsledningen 
 
 
Lysekil den 2019-09-24 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Lars Björneld Madelene Johansson 
Ordförande byggnadsnämnden Nämndsekreterare  
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1 
 
Val av justerare 
 
 
Förslag att justera dagens protokoll är Leif Ahl 
 
 
 
 
 
 

2 
 
Fastställande av dagordning 
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3  
 

 

Investeringar 
 
Christian Wrangmo informerar nämnden investeringar och reinvesteringar.  
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Granskning av kommunens fastighetsunderhåll 
 
PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
underhåll av fastigheter. PwC:s bedömning är att arbetet med fastighetsunderhåll endast till 
viss del bedrivs ändamålsenligt enligt god fastighetsekonomi.  
 
För att komma tillrätta med det har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en 
handlingsplan. Den bygger på att ett systemstöd för fastighetsförvaltning köps in, 
underhållsplanen från 2015 uppdateras samt att gränsdragningslistor mellan internhyresgäst 
och internhyresvärd ses över. Åtgärderna inarbetas i budgetarbetet och påbörjas vid starten 
av år 2020. Efter år 2023 bör en ny granskning göras för att svara på samma revisionsfråga.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
handlingsplanen. 
 
Omedelbar justering 
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5 
 
Remisser 
 
Inga ärenden.  
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6  
 
Besvärsmål 
 
Inga ärenden.   
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7 
 
Anmälningsärende besvärsmål  
 
Inga ärenden.   
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8 
 
Tillsynsärenden 
 
Inga ärenden.  
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Bygglov 
 
9.1  
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus fördelat på två 
huskroppar, på fastigheten Skaftö XXXX 
 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus fördelat på två 
huskroppar på fastigheten Skaftö XXXX.  
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område samt utanför sammanhållen 
bebyggelse.  
 
På fastigheten finns idag ett äldre fritidshus samt tre mindre komplementbyggnader som 
rivs. Samhällsbyggnadsnämndens delegation av beslut till förvaltningen omfattar inte 
nybyggnation som inte har föregåtts av förhandsbesked, varför ärendet tas till nämnden för 
beslut. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har i beslut 2019-05-14 givit strandskyddsdispens för 
bostadshus på fastigheten. 
 
Berörd granne på kringliggande fastighet Skaftö XXXX har givit sitt medgivande till aktuell 
byggnation. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900) [PBL].  
Beslutet motiveras med att åtgärden uppfyller utformningskraven och är anpassad till 
kringliggande omgivning, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses 
medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
Andreas Bäckström, Skeppargatan 2B, 453 35 Lysekil. 
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9.2  
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, som ersättningsbyggnad för 
bef. fritidshus, på fastigheten Skaftö-Berg XXXX 
 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, som ersättningsbyggnad för 
befintligt fritidshus, på fastigheten Skaftö-Berg XXXX. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men bedöms ligga inom sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande 2019-08-23 efter platsbesök tillstyrkt att 
bygglov kan ges för den aktuella åtgärden. 
 
Berörda grannar på fastigheterna Skaftö-Berg XXXX samt Grönskult XXXX har givit sina 
medgivanden till aktuell byggnation. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900) [PBL].  
Beslutet motiveras med att åtgärden uppfyller utformningskraven och är anpassad till 
kringliggande omgivning, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses 
medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
Lars Nielsen, XXXX, 454 94 Brastad. 
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9.3 
 
Ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus på fastigheten Skaftö-
Fiskebäck XXXX 
 
Ärendet avser ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus med takkupa och balkong 
över befintlig inglasad veranda samt ny entré mot nord-ost på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 
XXXX. 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, vilken fastställdes den 17 juni 1987. Planer 
gäller tills de ändras eller upphävs. 
 
Befintlig byggnad är av äldre karaktär och byggd som en enkelstuga innehållande bostad med 
kök, samvaro, mindre WC samt inglasad veranda på bottenvåningen medan övervåningen 
består av en hall samt ett sovrum.  
Befintlig byggnad har byggts om- och till under senare tid. Byggnadsnämnden beslutade om 
bygglov 2013-11-13 för tillbyggnad med inglasad veranda mot nord-väst på 10,5 m2 samt 
1997-07-02 beviljades bygglov för tillbyggnad med farstukvist på 3,4 m2 med WC i 
bottenvåningen samt WC med dusch möjligheter och balkong på övervåningen.   
 
Planbeteckningen för fastigheten är Bq. 
Ansökan bedöms vara planenlig.  
 
Berörda grannar Skaftö-Fiskebäck XXXX, XXXX, XXXX och XXXX har getts tillfälle att 
inkomma med yttrande över byggnadsåtgärden. Skaftö-Fiskebäck XXXX, XXXX och XXXX 
har inget att erinra mot föreslagen byggnadsåtgärd. Skaftö-Fiskebäck XXXX har inkommit 
med yttranden.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900) [PBL]. 
 
Beslutet motiveras med att åtgärden är planenlig, uppfyller utformningskraven, kan antas 
uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för 
omgivningen. 
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9.4 
 
Ansökan om bygglov för montering av solpaneler på tak på fastigheten 
Gamlestan XXXX, inom kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö 
 
Ärendet avser ansökan om bygglov för montering av solpaneler på tak på fastigheten 
Gamlestan XXXX. 
Fastigheten ligger inom område som omfattas av detaljplan antagen den 22 maj 1986, och 
vilken ändrades med avseende på användningssätt den 10 augusti 1996. 
Sökanden vill montera solpaneler på det södra takfallet på huvudbyggnaden på fastigheten. 
 
Byggnadsnämnden avslog den 28 juni 2018 en ansökan om bygglov för samma sak som den 
nu aktuella. Med denna ansökan vill sökanden få en ny prövning av ärendet. 
 
Gamlestan ligger inom den del av Lysekils stad som omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808). 
Hela planområdet Gamlestan i Lysekil omfattas av skydd för kulturmiljön, enligt 1 § i 
planbestämmelserna: 

Hela bebyggelsemiljön i planområdet (kvartersmark och allmän platsmark) utgör 
värdefull kulturmiljö (q). 

Detta gör att Gamlestan omfattas av förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 § plan- och 
bygglagen (2010:900) [PBL]. 
Kulturmiljölagen anger att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda 
kulturmiljön, och att detta ansvar delas av alla. 
 
Sökanden har begärt att samhällsbyggnadsnämnden ska fatta beslut i ärendet. 
Grannehörande har inte bedömts nödvändigt i ärendet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förändring av byggnads yttre utseende 
genom montering av solpaneler på tak, med stöd av 8 kap. 13 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
Beslutet motiveras med att åtgärden strider mot planbestämmelsernas syfte, 
förvanskningsförbudet gällande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, samt mot riksintresset 
för kulturmiljövård. 
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10  
 
Förhandsbesked 
 
10.1 
 
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av två enbostadshus samt 
garage på tilltänkta avstyckningar på fastigheten Mellby XXXX 
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus samt garage 
på tilltänkta avstyckningar på fastigheten Mellby XXXX.  
De föreslagna tomterna är på 1 930 m2 samt 2 240 m2. 
 
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför 
s.k. sammanhållen bebyggelse.  
Fastigheten Mellby XXXX omfattas inte av strandskydd.  
Den föreslagna tomtplatsen är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövård enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken.  
Den föreslagna tomtplatsen är belägen inom riksintresseområde för turism och rörligt 
friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.  
På fastigheten finns även naturvärden i form av lövskogsinventering, ädellövskogsobjekt med 
naturvärdesklass 3.  
 
Området i den kommunala översiktsplanen ÖP 06 betecknat med R15.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har lämant ett yttrande i vilket man tillstyrke positivt 
förhandsbesked.  
 
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan, och har inget att erinra mot 
ansökan.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §, och som 
svar på ansökan om förhandsbesked, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen.  
 
Beslut motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsändamål, att eventuell 
framtida planläggning av området inte kan anses försvåras, att riksintressen, kulturmiljöer 
och naturvård inte kan anses ta skada samt att omgivningspåverkan inte kan anses bli 
påtaglig.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av 
enskild avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutligen kan behandlas. 
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10.2 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på, samt 
avstyckning av tomter från, fastigheten Lyse-Berga XXXX 
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på, samt 
avstyckning av tomter från, fastigheten Lyse-Berga XXXX. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men direkt gränsande till en plan för 
fritidsbebyggelse, antagen den 18 mars 1965. Fastigheten bedöms därmed ligga inom 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastigheten Lyse-Berga XXXX är på 6.059 m2 och är bebyggd med ett bostadshus. 
De föreslagna avstyckningarna är på cirka 1.000 m2 respektive cirka 800 m2. 
 
Den aktuella platsen ligger inom område som omfattas av 4 kap. 4 § miljöbalken, vilken 
begränsar tillkommande fritidsbebyggelse, med visst undantag. 
 
Fastigheten omfattas av strandskyddsförordnande. 
Strandskyddsdispens har meddelats av Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän tillstyrker positivt förhandsbesked med avseende på 
förutsättningarna för enskilt avlopp samt utifrån allmänna miljöprövningskriterier. 
 
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, att 
byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, samt att den inte kan 
anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader ska utföras med 
till planbestämmelserna för 14-LYE-1257 anslutande byggnadsarea och byggnadshöjd. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökan om tillstånd för 
anläggande av enskild avloppsanläggning ska ha inlämnats till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
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10.3 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Södra Hamnen XXXX 
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Södra Hamnen XXXX. 
För området gäller en detaljplan som vann laga kraft den 9 september 1932. 
 
Den föreslagna avstyckningen blir cirka 600 m2, vilket innebär att den kan bebyggas med upp 
till 200 m2 byggnadsarea. 
Den aktuella delen av fastigheten har enligt primärkartans höjdkurvor en höjdskillnad på 
cirka 9 meter sluttande mot öster, med något mindre lutning på den västra halvan. Detta gör 
en suterrängbyggnad eller en byggnad uppdelad på olika nivåer lämpad för tomten. 
 
Infart till den nya fastigheten ska genom servitut anordnas på den norra sidan av 
huvudbyggnaden på den kvarvarande delen av Södra Hamnen XXXX. 
 
El-, vatten- och avloppsnät finns såväl längs Norra som Södra Kvarngatan. Byggherren får 
samråda med LEVA i Lysekil AB om lämpliga anslutningspunkter. 
 
Berörda grannar Södra Hamnen XXXX, XXXX, och XXXX har getts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
Beslutet motiveras med att platsen i detaljplan har ansetts lämplig för bostadsbebyggelse, 
samt att åtgärden inte kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader ska ansluta till 
befintliga höjdnivåer, med endast begränsade terrasseringar och uppfyllnader. 
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10.4 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, samt rivning av 
befintligt fritidshus, på fastigheten Knarrevik XXXX 
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, samt rivning av 
befintligt fritidshus, på fastigheten Knarrevik XXXX. 
Fastigheten är belägen inom detaljplan 14-BRA-1037, antagen den 23 februari 1962. 
 
Byggnaden är i tekniskt dåligt skick, och ägarna önskar att ersätta den med en ny hellre än att 
totalrenovera den. 
 
Fastigheten Knarrevik XXXX är på 1.771 m2, och har ett enlig planen byggbart område på 
endast 166 m2, placerat på ett topografiskt ogynnsamt ställe på tomten. 
Vid prövning av bygglov för fritidshus beslutade därför Byggnadsnämnden i Stångenäs 
kommun den 26 juni 1962 att bevilja bygglov för denna byggnad utanför den i planen 
avsedda platsen, och i sin helhet på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. 
 
Vid prövning av förändringar av befintlig byggnad, innebär ovanstående att byggnaden 
uppfyller ett alternativkriterium på ”planenligt utgångsläge”, 9 kap. 30 § första stycket 1 b 
plan- och bygglagen (2010:900) [PBL] 
 
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
Beslutet motiveras med att platsen redan tidigare ansetts lämplig för byggnadsplacering, 
samt att den inte kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnader ska utföras enligt 
planbestämmelserna för 14-BRA-1037. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökan om tillstånd för 
anläggande av enskild avloppsanläggning ska ha inlämnats till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, alternativt att intyg på att befintlig avloppsanläggning håller godkänd nivå 
föreligger, innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
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11 
 
Planärenden 
 
11.1 
 
Start-PM detaljplan för Tuntorp 4:156, Brastad, Lysekils kommun  
 
Sammanfattning  
 
Detta start-PM har tagits fram i syfte att informera om uppstart av detaljplanearbete för 
Tuntorp 4:156, samt säkerställa startdatum och därmed vilken lagstiftning som gäller för 
detaljplanearbetet.  
 
Planarbetets syfte är att utöka antalet trygghetslägenheter till cirka 30 stycken genom att 
ersätta befintlig byggnad i fastighetens sydvästra del med ett nytt hus i sex våningar. Det nya 
huset avses länkas samman med Stångenäshemmet och trygghetslägenheterna vid 
Bagarevägen.   
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanen för Tuntorp 4:156. 
 
  



19 (30) 
 

11.2 
 
Beslut om antagande av detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl, 
Lysekils kommun 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sjukhusområdet, 
Slätten 15:7 m.fl. 

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig markanvändning för att kunna inrymma 
bostäder, kontor samt vård- och centrumverksamhet. 

Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under granskning och är 
nu färdig för antagande. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl, Lysekils Kommun, samt att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Omedelbar justering. 
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11.3 
 
Prioritering av planarbete 2 oktober – 31 december 2019 
 
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt ska 
arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde månad och aktuell 
period är 1 oktober 2019 – 31 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av 
prioriteringar i planarbetet för perioden 1 oktober 2019 - 31 januari 2020. 
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12 
 
Delegationsbeslut 
 

− Sammanställning av augusti månads bygglovsärenden och redovisning av 
bygglovenhetens delegerade beslut. 

 
− Sammanställning av augusti månads bostadsanpassningsbidrag. 

 
− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst augusti månad. 

 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2019-10-01, § XX. 
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13 
 
Revidering av delegationsordningen 2019-10-01 
 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning antogs den 9 januari 2019 och har 
reviderats vid tre tillfällen under våren. För kapitel 5 punkt 5:1 föreslås en justering gällande 
hur olika arrenden delas upp. För kapitel 9:20 föreslås tillägg göras gällande nybyggnad 
utanför detaljplan. Revideringarna är markerade med röd text i bifogad delegationsordning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till delegationsordningen att 
gälla fr o m 2019-10-01. 
 
  



23 (30) 
 

14 
 
Samverkan mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner (SML) gällande 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
 
SML-kommuner samverkar idag gällande handläggning av bidragsärenden för 
bostadsanpassning. Samverkansavtalet mellan SML-kommunerna ingicks 2009. Samverkan 
överlag fungerar mycket bra. Avtalet behöver dock ses över avseende kostnadsfördelningen. 
Fördelningen är baserad på invånarantal men tar ingen hänsyn till BAB-uppdragets 
beskaffenhet eller till att SML-kommunerna gemensamt inbegriper en stor areal. 
Förvaltningen föreslår att kostnaderna delas lika, dvs 1/3 per kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till samverkansavtal mellan Sotenäs, 
Munkedal och Lysekils kommun avseende bostadsanpassningsbidrag. 
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15 
 
Utökning av befintlig bostadsfastighet, Skaftö-Backa 3:28 
 
I samband med att fastigheten Skaftö-Backa 3:28 lades ut till försäljning 
uppmärksammandes det att markområdet som omger huset och som uppfattas som en 
”naturträdgård” inte tillhör fastigheten. Aktuellt markområde tillhör kommunen och utgör 
kvartersmark i gällande detaljplan. Avdelningen för Plan och bygg fick genom försäljningen 
möjlighet att teckna överenskommelse om fastighetsreglering med köparen.  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering. 
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Intern kontroll – uppföljning 2019 
 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som kan 
förekomma i verksamheten.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under 2019:  

• Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan 
• Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) IT-avdelningen 

 
Uppföljningsrapporten redovisar de iakttagelser och brister som framkom vid granskningen. 
Inom de områden där det förekom brister har åtgärder föreslagits. 
Processen/rutinen av ”Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer)” kommer 
att redovisas i en separat rapport till samhällsbyggnadsnämnden i november.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens redovisning av godkänner 
uppföljningen av den interna kontrollen 2019. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder.  
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17 
 
Intern kontroll 2020, dialog kring ämne/område 
 
Informationsärende   
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18 
 
Tidplan budget 2020 
 
Informationsärende   
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Uppföljningsrapport 3 2019, samhällsbyggnadsnämnden 
 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista augusti (Uppföljningsrapport 3). Denna rapportering 
innehåller ekonomisk uppföljning, kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 3 för 2019.  
 
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med 2 511 tkr 
mot budget till och med augusti. I huvudsak handlar denna avvikelse genom en ombokning 
från investeringsprojekt till drift under pågående budget år. Avdelningen för mark och gata 
är de som drabbas av denna minusbelastning. För helåret prognostiserar förvaltningen är ett 
underskott på 3 750 tkr. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 för 2019. 
 
 
Omedelbar justering 
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Information 
 
Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar 
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Redovisning av anmälningsärenden 
 

− Protokollsutdrag LKS 2019-09-04, § 125 – Förslag att iordningsställa en funktion för 
omklädning och dusch mm vid Fjällaplan 

− Protokollsutdrag SBN Munkedal 2019-08-19 – Samverkan mellan Sotenäs, Munkedal 
och Lysekils kommuner (SML) gällande handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2019-10-01, § XX.  



Tjänsteskrivelse  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen för Fastighet 
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53 
christian.wrangmo@lysekil.se 

 

Granskning av Lysekils kommuns fastighetsunderhåll 
Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens underhåll av fastigheter. PwC:s bedömning är att arbetet med 
fastighetsunderhåll endast till viss del bedrivs ändamålsenligt enligt god 
fastighetsekonomi. För att komma tillrätta med det har 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en handlingsplan. Den bygger på att ett 
systemstöd för fastighetsförvaltning köps in, underhållsplanen från 2015 uppdateras 
samt att gränsdragningslistor mellan internhyresgäst och internhyresvärd ses över. 
Åtgärderna inarbetas i budgetarbetet och påbörjas vid starten av år 2020. Efter år 
2023 bör en ny granskning göras för att svara på samma revisionsfråga.  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra handlingsplanen. 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens underhåll av fastigheter. Granskningen har syftat till att besvara 
följande revisionsfråga: Underhålls kommunens fastigheter enligt god 
fastighetsekonomi? 

PwC:s bedömning är att arbetet med fastighetsunderhåll endast till viss del bedrivs 
ändamålsenligt enligt god fastighetsekonomi. Bedömningen baseras 
sammanfattningsvis på följande: 

• Fastighetsavdelningen har i nuläget ingen uppdaterad underhållsplan för 
kommunens fastigheter att utgå ifrån vid planering av underhållsinsatser. 

• Det saknas tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt underlag som 
visar om det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll 
av fastigheter. 

• Det saknas riktlinjer för hur fastighetsunderhåll ska prioriteras, samt en 
lokalförsörjningsplan som ger stöd för hur underhållsinsatserna ska 
prioriteras. 

• Bristande rutiner för hur underhåll riskerar medföra att ekonomiska 
resurser inte används tillräckligt effektivt. 

• Kommunen har en underhållsskuld. Hur stor denna underhållsskuld är vid 
tid för granskning är dock inte känt då den senaste 
underhållsskuldsinventeringen gjordes i samband med underhållsplan för 
kommunen framtagen åren 2013-2015. 
 

http://www.lysekil.se/
http://www.lysekil.se/
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• Kommunen använder inget systemstöd för att hantera dokumentation och 
planering av underhåll. 

PwC:s rekommendationer: 

• Införskaffa och tillse att ett fastighetshanteringssystem implementeras. 
• Arbetet med att ta fram en uppdaterad underhållsplan samt beräkning av 

kommunens samlade underhållsskuld formaliseras och att en tidplan tas 
fram för dess genomförande. 

• Mål och prioriteringsordningar tas fram i syfte att öka styrningen och 
samordning av kommunens fastighetsunderhållsarbete. 

• En översyn av befintlig gränsdragningslista genomförs i syfte att uppdatera 
och förtydliga den ifall det bedöms nödvändigt. 

Samhällsbyggnadsförvaltingens förslag på åtgärder 
1. Ett systemstöd för fastighetsförvaltning köps in under 2020 och 

implementeras under 3 år. Består av flera moduler, så det är lämpligt att 
bygga ut med en modul per år. 

2. Uppdatera underhållsplanen som gjordes 2015 av Tom Hansson men som 
aldrig togs i bruk. Allteftersom den uppdateras kan den läggas in i 
verksamhetssystemet. 

3. Befintlig gränsdragningslista ses över under 2020 så att den kan få verkan 
inför budget 2021. 

4. En lokalförsörjningsplan tas fram. 

Föreslagna åtgärder kommer att inarbetas i budgetarbetet och åtgärderna kommer 
att påbörjas i början av 2020. 

En ny granskning bör göras efter år 2023 med samma revisionsfråga: Underhålls 
kommunens fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

 
 
 
Per Garenius Christian Wrangmo 
Förvaltningschef Fastighetschef 

 
Bilagor 
PwC rapport om Lysekils kommuns fastighetsunderhåll 
MISSIV Granskning av Lysekils kommuns fastighetsunderhåll 

Beslutet skickas till  
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Kommunrevisionen 
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Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
underhåll av fastigheter. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: 

Underhålls kommunens fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med fastighetsunderhåll endast till viss del 
bedrivs ändamålsenligt enligt god fastighetsekonomi. 

Bedömningen baseras sammanfattningsvis på följande: 

 Fastighetsavdelningen har i nuläget ingen uppdaterad underhållsplan för 
kommunens fastigheter att utgå ifrån vid planering av underhållsinsatser.  

 Det saknas tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt underlag som visar om 
det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll av fastigheter. 

 Det saknas riktlinjer för hur fastighetsunderhåll ska prioriteras, samt en 
lokalförsörjningsplan som ger stöd för hur underhållsinsatserna ska prioriteras.  

 Bristande rutiner för hur underhåll riskerar medföra att ekonomiska resurser inte 
används tillräckligt effektivt.    

 Kommunen har en underhållsskuld. Hur stor denna underhållsskuld är vid tid för 

granskning är dock inte känt då den senaste underhållsskuldsinventeringen gjordes i 

samband med underhållsplan för kommunen framtagen åren 2013-2015.  

 Kommunen använder inget systemstöd för att hantera dokumentation och planering 

av underhåll.  

 

Vi rekommenderar kommunen att:  

 Införskaffa och tillse att ett fastighetshanteringssystem implementeras.  

 Arbetet med att ta fram en uppdaterad underhållsplan samt beräkning av 

kommunens samlade underhållsskuld formaliseras och att en tidplan tas fram 

för dess genomförande.  

 Mål och prioriteringsordningar tas fram i syfte att öka styrningen och 

samordning av kommunens fastighetsunderhållsarbete.  

 En översyn av befintlig gränsdragningslista genomförs i syfte att uppdatera och 

förtydliga den ifall det bedöms nödvändigt.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Av balansräkning i Lysekils kommuns årsredovisning 2017 framgår att ungefär 57,7 procent 

av kommunens och 76,7 procent av kommunkoncernens tillgångar utgörs av posten Mark, 

byggnader och tekniska anläggningar. En stor del av denna post avser fastigheter. För att 

kommunen ska kunna bevara och säkerställa dessa tillgångars värde är det viktigt att det 

finns en ändamålsenlig organisation och rutiner för underhåll av fastigheterna. Att lokalerna 

planeras och underhålls ur ett verksamhetsmässigt perspektiv är också av stor vikt. Om 

underhållsnivån inte är tillräcklig kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder 

som ackumuleras samt att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken 

ökar att planerat underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Det är därför av 

stor betydelse att styrning och planering av underhållet fungerar väl.  

Kommunens revisorer har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys beslutat att granska 

kommunens arbete med fastighetsunderhåll.  

1.2. Revisionsfråga  

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

Underhålls kommunens fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

1.3. Kontrollmål 

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats: 

 

 Finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt tillräckliga ekonomiska 

resurser för underhåll av fastigheter? 

 Hur styrs, samordnas och budgeteras fastighetsunderhåll? 

 Finns det underhållsplaner och hur ofta uppdateras de? 

 Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till verksamhetens egen 

bedömning av det egentliga behovet? 

 Finns ett eftersläpande underhåll (underhållsskuld)? 

 Hur samordnas åtgärder för energieffektivisering med planering och utförande 

av fastighetsunderhåll? 

 Vilken uppföljning har kommunen av fastighetsstandard? 

 Hur följs brukarnas synpunkter på lokalerna upp? 

 Sker besiktningar? 



 

 

5 av 26 

Rapporten är utformad utifrån kontrollmålen. Utöver granskningsresultat har 

rapporten även ett inledande kapitel som behandlar allmänna orsakssamband inom 

fastighetsunderhåll. 

 

1.4. Revisionskriterier  

Följande revisionskriterier tillämpas i rapporten: 
 

 Kommunallag (KL) 

 Kommunal redovisningslag (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Kommunens regler och riktlinjer 

 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom studier av styrande och stödjande dokument i form av 
underhållsplaner, verksamhetsberättelser etc. Därutöver har intervjuer/mailkontakt 
genomförts med följande funktioner: 

 Fastighetschef, Fastighetsavdelningen  

 Driftchef, Fastighetsavdelningen  

 Ekonomicontroller, Kommunledningsförvaltningen   

 Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen  

 
Granskningsrapporten har varit föremål för sakgranskning.   

Avgränsning 

Granskning avser kommunens fastigheter. Granskningen kommer inte kunna fastställa en 
objektiv bedömning av storleken på eventuellt eftersatt underhåll.  
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2. Allmänt om fastighetsunderhåll 

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och 

skick. Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till att planerade 

underhållsåtgärder skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna 

måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad.  I sammanhanget ska det framhållas att 

kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv frångår 

principen om ”god ekonomisk hushållning”. 

 

Underhåll var tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras, men 

sedan år 2014 har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning. 

Komponentavskrivning är infört i Lysekil sedan år 2016.  

Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder som 

tidigare klassades som drift numera klassas som investering. Om en åtgärd kallas 

felavhjälpande, löpande eller planerat underhåll har inte någon betydelse ur ett 

redovisningsperspektiv. 

Underhåll definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett 

förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. I Lysekils kommun används kategorierna 

planerat underhåll och reinvesteringar som benämning på denna typ av underhåll.   

Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa en 

funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Det kan till exempel handla om att byta ut 

en vattenkran som läcker eller en fönsterruta som gått sönder.  

Planerat underhåll (och reinvesteringar) är planerat i tid, art och omfattning. Underhållet 

genomförs med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa en byggdels 

funktion. Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och 

entreprenörer ingår i budgeten för planerat underhåll.  Exempel på planerat underhåll är att 

byta ut en vattenkran som överskridit sin livslängd enligt komponentredovisningen, även om 

kranen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Genom att byta ut vattenkranen i enlighet med 

komponentredovisningen avvärjer fastighetsägaren eventuellt framtida felavhjälpande 

underhåll, eller i värsta fall omfattande renoveringar förorsakade av en vattenskada.  

Löpande underhåll i tid -
Minimal insats och kostnad

Direkt underhållsbehov
Större insats och 

kostnad

Eftersatt underhåll
Rekonstruktion = 

hög kostnad
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrning och ledning av fastighetsunderhåll 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

 

 

3.1.1. Iakttagelser 

Samlad lokalyta förvaltad av kommunen och dess fastighetsavdelning uppgår i erhållen 
statistik för år 2018 till 72 982 BRA1. I Diagram 1 nedan presenteras hur den del av 
kommunens fastighetsbestånd som förvaltas av kommunen och fastighetsavdelningen är 
fördelat mellan olika kategorier av verksamhets- och övriga lokaler. Utöver dessa fastigheter 
förvaltas kommunens omsorgslokaler av Riksbyggen genom avtal mellan Riksbyggen och 
kommunen.  Stora delar av de kommunalt förvaltade lokalerna nyttjas inom ramen för 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. I denna nämnds ansvar ingår även kommunens 
kultur och fritidsverksamhet.  

Som fördelningen i Diagram 1 nedan visar utgör förskole- och skollokaler ca 42 procent av 
den totala lokalytan som förvaltas av kommunens fastighetsavdelning. Adderas till dessa 
lokalkategorier sporthallar och idrotts- och frilufslokaler utgör lokaler för utbildnings-
nämndens verksamhet ca 72 procent av den totala lokalytan som förvaltas av kommunens 
fastighetsavdelning. 

Av Diagram 1 nedan framgår att en relativt stor del av det förvaltade lokalbeståndet, 15 
procent, utgörs av vad vi klassificerar som övriga lokaler. I kategorin Övriga lokaler ingår 
bland annat saneringsfastigheter, hamnfastigheter och kajer, brandstationer och 
kommersiella- och samlingslokaler.  

 

 

 

                                                             

1 BRA = Bruksarea. Boverkets definition av Bruksarea: Bruksarea förkortas BRA och kan kortfattat beskrivas som den 
sammanlagda ytan av varje separat enhet, exempelvis varje bostadslägenhet, lokal eller trapphus. Hur bruksarea exakt 
definieras och beräknas framgår av SVENSK STANDARD SS 21054:2009, Area och volym för husbyggnader – Terminologi och 
mätregler. 

Finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt tillräckliga ekonomiska 
resurser för underhåll av fastigheter? 
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Diagram 1. Lokalfördelning fastighetsbestånd förvaltat av 
fastighetsavdelningen/kommunen år 2018  

 
 

Tabell 1. Sammanställning fastighetsbestånd förvaltat av fastighetsavdelningen år 2018 

Fastighetsstatus Antal fastigheter Bruksarea 

Avställda fastigheter 21 7 710 

Verksamhetsfastigheter 31  58 488 

Övriga fastigheter 34  6 784 

Totalt exklusive avställda 
fastigheter  

65  65 272 

Totalt inklusive avställda 
fastigheter 

86 72 982 

 

8%

34%

23%

7%

12%

15%

Förskola Skola

Sporthallar Idrott och frilufslokaler

Lokaler tillhörande Fastighet, Kost & Städ Övriga lokaler
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Som framgår av Tabell 1 utgör avställda lokaler cirka 11 procent av den totala lokalyta som 
förvaltas av kommunen. Lokalkategorin avställda fastigheter avser fastigheter vilka inte fullt 
ut finansieras av hyresgäster. Det kan vara en fastighet där en del hyrs ut och en del är 
tomställd.    

Vid intervju beskrivs att underhållsprioriteringar i vissa fall försvåras av att kommunen inte 
har en tydlig bild av hur kommunens lokalförsörjningsbehov ska tillgodoses framåt. 
Osäkerhet i denna fråga försvårar planering av underhåll eftersom vidtagna 
reinvesteringsåtgärders verksamhetsmässiga och ekonomiska livslängd blir svårare att 
beräkna. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem 
år presenteras i samband med budgeten. Fastighetschefen har inom 
tjänstemannaorganisationen erhållit uppdrag att utveckla arbetet med att ta fram en 
lokalförsörjning som ger tillräcklig framförhållning och långsiktighet.   

Vidare beskrivs vid intervju att det saknas tydliga riktlinjer som beskriver hur 
underhållsåtgärder ska prioriteras. Fastighetsavdelningen har heller inte en uppdaterad 
underhållsplan att utgå ifrån vid planering av underhållsåtgärder.  

I kommunens Budget 2018 med plan 2019-2020 och Budget 2019 med plan 2020-2021 
återfinns inget mål med tydlig koppling till kommunens arbete med fastighetsunderhåll. 
Vidare framgår av intervju att det på verksamhetsnivå saknas mål med koppling till 
fastighetsunderhåll.  

I kommunens budget 2018 beskrivs dock att kommunen står inför stora behov av underhåll 
av sina anläggningar och att utmaningen blir att skapa ett ekonomiskt utrymme för att klara 
av detta. Som en förutsättning beskrivs att kommunen uppnår sitt resultatmål på i snitt två 
procent.  

Reinvesteringsbudget för fastighetsunderhåll utgår år 2018 från avskrivningstakten på 
kommunens fastighetsbestånd. Denna metod för budgetering syftar till att bibehålla värdet 
på kommunens fastighetsbestånd och ska därmed säkerställa att en underhållsskuld inte 
byggs upp eller byggs på. Utan ytterligare medel är det dock inte möjligt att minska en 
eventuellt redan uppbyggd underhållsskuld. Reinvesteringsbudget för fastighetsunderhåll 
tillfallande fastighetsavdelningen uppgick i budget år 2018 till 13,5 mnkr, 2019 till 12 mnkr. 
För de kommande planåren upptas 13 mnkr/år. 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det inte finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt underlag som 
visar om det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll av fastigheter. 

Detta grundar vi på att det inte finns något mål med bärning på fastighetsunderhåll i 
kommunens budget eller på nämnds-/verksamhetsnivå. Vidare att det saknas riktlinjer för 
hur fastighetsunderhåll ska prioriteras, samt en lokalförsörjningsplan som ger stöd för hur 
underhållsinsatserna ska prioriteras.  
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Avsaknaden av tydliga riktlinjer, en uppdaterad underhållsplan samt en fastställd 
lokalförsörjningsplan riskerar leda till brister i hur underhållsåtgärder prioriteras; vilket i sin 
tur kan medföra att tillgängliga ekonomiska resurser inte används så effektivt som möjligt. 

 Vi bedömer därför kontrollmålet som ej uppfyllt.   

3.2. Organisation och styrning av kommunens underhållsarbete 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

 

 

3.2.1. Iakttagelser 

Ansvar enligt reglementen 

Av reglementet framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. I egenskap av detta har styrelsen ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna 
förvaltning av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas verksamhet. I 
detta ingår att ta fram styrdokument för kommunen, samt följa upp frågor vilka inverkar på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen hade till och med utgången av år 2018 ansvar för förvaltning av byggnader 
inom kommunens fastighetsinnehav. Från och med år 2019 har detta ansvar överförts till den 
nyinrättade samhällsbyggnadsnämnden.  

Organisation 

Förvaltningen av kommunens byggnader sker inom ramen för samhällsbyggnadsnämnden.  
Följande avdelningar och enheter ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen: 

•Avdelningen för IT. 

•Avdelningen för Mark och Gata. 

•Avdelningen för Plan och Bygg. 

•Administrativ enhet 

•Avdelningen för Fastighet och Service 

 
Hur styrs, samordnas och budgeteras fastighetsunderhåll? 

Hur samordnas åtgärder för energieffektivisering med planering och utförande av 

fastighetsunderhåll? 
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Denna politiska organisationsförändring beskrivs i intervju som positiv, då 
fastighetsavdelningens verksamhetsfrågor hanteras av en nämnd som har förutsättningar att 
ha större fokus på dessa frågor.  

Fastighetschefen har det övergripande ansvaret för fastighetsfrågor inom kommunens 
tjänstemannaorganisation. Under fastighetschefen finns en driftchef, vilken ansvarar för 
planerat- och felavhjälpande underhåll samt förvaltning av externa hyresavtal (ca. 40 000 
kvadratmeter). Vid fastighetsavdelningen finns även totalt 12 fastighetsskötare och 2 
vaktmästare vilka arbetar med underhåll av det fastighetsbestånd fastighetsavdelningen 
ansvarar för.  

Fastighetsavdelningens verksamhet är budgetmässigt och organisatoriskt internt indelad i 
två verksamhetsgrenar, där reinvesteringar är ett område och planerat underhåll tillsammans 
med felavhjälpande underhåll är det andra. För reinvesteringsområdet ansvarar 
fastighetschef direkt, medan driftchef är ansvarig för planerat- och felavhjälpande underhåll.  

Budget- planeringsprocessen 

År 2018 uppgick de samlade budgetanslagen för fastighetsunderhåll till ca 15,8 mnkr. Av 
dessa 15,8 mnkr var 13,5 mnkr avsatta för  reinvesteringar, ca 1,6 mnkr var budgeterat till 
planerat underhåll och ca 1,3 mnkr till felavhjälpande underhåll.  

Vid intervju beskrivs att felavhjälpande underhåll härvidlag är att jämställa med akuta 
underhållsåtgärder vilka syftar till att återställa ett uppstått fel vid en av de fastigheter 
fastighetsavdelningen förvaltar; planerat underhåll är de underhållsåtgärder som är 
planerade men där kostnaden inte överstiger ett prisbasbelopp2; reinvesteringar avser de 
underhållsåtgärder som är planerade och där kostnaden överstiger ett prisbasbelopp.  

Som beskrivits ovan fastställs budgetanslag till reinvesteringsbudgeten genom principen att 
årlig reinvesteringsbudget ska motsvara den årliga avskrivningen för kommunens 
fastighetsbestånd. För det felavhjälpande underhållet finns ingen fastställd budgetprincip. 
Under de senaste åren har denna budget varit svår att hålla.  

Beslutanderätt om vilka reinvesteringsprojekt som ska finansieras genom erhållen 
reinvesteringsbudget ligger hos fastighetschef. Av intervju framgår att det genomförs möten 
med bl.a. driftchef, projektledare och arbetsledare vid fastighetsavdelningen under 
sommaren/hösten året innan beslut om en grovplanering för kommande år. Denna planering 
beskrivs dock kunna förändras fram till och under det kommande verksamhetsåret.  

Då det vid tid för granskning inte finns en uppdaterad underhållsplan för kommunens 
fastigheter beskrivs underlag för prioriteringsbeslut avseende vilka underhållsåtgärder som 
ska genomföras kommande år utgå ifrån en diskussion baserad på inhämtad information om 
befintliga underhållsbehov. Hur informationsinhämtningen rörande underhållsbehov är 

                                                             

2 Ett prisbasbelopp uppgår år 2018 till 45 500 kronor.  
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strukturerarad och går till behandlas mer utförligt nedan. Sammanfattningsvis utgår dock 
informationsinhämtningen från: information från fastighetsavdelningens personal ute på 
fastigheterna och hyresgästerna, observationer vid ronderingar samt ledningspersonal på 
fastighetsavdelningens egna okulära besiktning av och kunskap om fastighetsbeståndet.  

Vid intervju beskrivs att denna fördelningsmodell till delar som otydlig med bristande 
transparens. Brister i dokumentation av fastighetsbeståndets samlade underhållsbehov gör 
det svårt för fastighetsavdelningen att kommunicera sitt budgetbehov in i kommunens 
budgetprocess.  

Samordning och ansvarsfördelning 

Fastighetsavdelningens ansvar omfattar både invändigt och utvändigt underhåll. Någon 
prioriteringsordning vilken reglerar prioritet mellan invändigt och utvändigt underhåll 
uppges vid intervju inte finnas. De underhållsinsatser som uppkommer genom 
myndighetsbeslut eller vid slutronder och miljö- och hälsoskyddsronder beskrivs dock väga 
tungt vid prioritering.  

Det finns en gränsdragningslista som reglerar ansvaret mellan fastighetsavdelningen och 
hyresgästen. Erhållen gränsdragningslista är uppdelad för sju olika lokalkategorier. 
Gränsdragningslistorna är företrädesvis senast reviderade mellan åren 2009-2011.  

Samtliga lokalkategoriers gränsdragningslista har samma struktur, vari drift och 
underhållsinsatser noteras som antingen fastighetsavdelningens eller hyresgästens 
ansvarsområde. Drift och underhållsinsatser är även generellt uppdelade per del av 
fastigheten (komponent), under vilka mer specifika drift eller underhållsinsatser är noterad 
för ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och hyresgästen.   

Vid intervju beskrivs kommunens gränsdragningslista som relativt grov men att det utifrån 
den generellt går att diskutera sig fram till lösningar i de fall då gränsdragningslistan inte är 
tydlig. Intervjuad representant för brukarperspektivet uttrycker dock önskemål om att 
befintlig gränsdragningslista ska förtydligas. Då utbildningsförvaltningen i egenskap av 
hyresgäst inte har särskild fastighetskunnig personal beskrivs befintligt utformad 
gränsdragningslista genererar kommunikationssvårigheter och utdragna diskussioner, t ex 
rörande om olika former av installationer åligger hyresgäst eller förvaltare att genomföra.  

Internhyresavtal finns till delar upprättade, men av intervjuerna framgår att de inte används 
aktivt för att reglera ekonomiskt utrymme för underhållsinsatser. Det är vad som erhålls i 
budgetramarna som är styrande, där ovanstående process är avgörande för underhållsinsats 
per objekt.  

Energieffektivisering  

Vid intervju uppges att fastighetsavdelningen idag inte arbetar med energieffektiviseringar på 
ett strukturerat sätt, men att energieffektiviseringar kan bli aktuellt utifrån 
underhållets/reinvesteringens karaktär. Det beskrivs företräsdevis vara vid investeringar som 
åtgärder för energieffektivisering vägs in. I kommunens mål och budget för 2018 återfinns 
under rubriken: ”Vi tar ansvar för miljön” ett inriktningsmål om att kommunen ska minska 
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sin energiförbrukning genom att öka andelen förnybar energi samt främja klimatsmarta 
transporter och kommunikationer. Detta inriktningsmål har dock inte en direkt bärring på 
kommunen fastighetsunderhållsarbete.  

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för att planera fastighetsunderhåll. Det saknas dock 
riktlinjer för hur prioritering ska ske. Det saknas underlag för att på ett strukturerat sätt 
planera och prioritera underhållsverksamheten över tid. Vidare bidrar denna avsaknad på 
underlag till att fastighetsavdelningen inte på ett ändamålsenligt sätt kan kommunicera sitt 
medelsbehov i kommunens budgetprocess.   

Vi noterar att fastighetsavdelningen inte arbetar aktivt med energieffektivisering inom sin 
underhållsverksamhet. Inget mål eller uppdrag om det har heller givits i detta avseende.  

Vi bedömer därför kontrollmålet som delvis uppfyllt.   

3.3. Underhållsplaner 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

 

 

 

 

Iakttagelser  

Underhållsplaner 

Det beskrivs vid intervju att en underhållsplan för kommunens samlade fastighetsbestånd 
togs fram mellan åren 2013-2015. Underhållsplan gjordes i Excel. Planen har därefter inte 
använts aktivt eller uppdaterats.  Vid tid för granskning beskrivs att fastighetsavdelningen 
inte arbetar aktivt med underhållsplaner som grund för planering och prioritering av 
fastighetsunderhåll.  

Ett arbete beskrivs under hösten 2018 ha inletts med syfte att ta fram en uppdaterad 
underhållsplan för kommunens fastighetsbestånd. Målet utrycks vara att underhållsplanen 
ska vara uppdaterad till år 2020.  Arbetet beskrivs så här långt bl.a. ha resulterat i ett 
uppskattat reinvesteringsbehov för verksamhetsåret 2019 om 25-30 mnkr.  

Vid intervju beskrivs vidare att arbetet med att ta fram en underhållsplan för kommunen är 
prioriterat men att det inte har formaliserats genom ett uppdrag från ansvarig nämnd eller 
kommunfullmäktige.  

Finns det underhållsplaner och hur ofta uppdateras de?  

Sker besiktningar?  

Vilken uppföljning har kommunen av fastighetsstandard?  

Hur följs brukarnas synpunkter på lokalerna upp? 
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Kommunen använder idag inget fastighetsförvaltningssystem. Vid intervju beskrivs att 
kommunen tidigare använt ett fastighetsförvaltningssystem, men att personalen inte fick den 
nödvändiga fortbildningen som krävs för att systemet ska kunna användas till full potential 
och att man därför gått ifrån systemet. För närvarande sker en översyn om man ska 
införskaffa och/eller upphandla någon typ av fastighetsförvaltningssystem. Vid intervju 
beskrivs detta både som nödvändigt för att få en effektiv hantering av kommunens 
fastighetsunderhållsarbete; och som en utmaning då omfattande grundläggande data 
behöver registreras i systemet, samtidigt som det behöver finnas rutiner för fortlöpande 
uppdateringar. Med anledning av detta beskrivs ambitionen vara att ha ett program för 
planering av fastighetsunderhåll på plats inom tre år.  

Uppdatering och inhämtning av underhållsbehovsinformation 

Som beskrivits ovan är en källa till information om underhåll vara synpunkter/iakttagelser 
från hyresgäster och information från fastighetsavdelnings servicepersonal. Vidare hämtas 
information från skyddsronder, OVK-besiktningar och genom den rutin som finns att 
fastighetsskötare och vaktmästarna som jobbar ute på fastigheterna en gång i veckan ska gå 
igenom dem och kontrollera vad som är i behov av eventuella åtgärder. Följsamhet med 
denna interna rutin beskrivs dock variera. Vid intervju beskrivs dock att avdelningen är noga 
med att genomföra de ronderingar och besiktningar som utgår från lagkrav. Det saknas dock 
systematik för att genomföra övergripande okulära besiktningar till grund för 
underhållsplanering och erforderlig uppdatering av underhållsbehov. 

Information inhämtad genom ronderingar och besiktningar beskrivs kunna förmedlas 
löpande direkt till driftchef. Under hösten året innan den period som behandlas, medverkar  
samtliga medarbetare vid fastighetsavdelningen i en konferens där synpunkter och 
information om underhållsbehov lyfts fram. Denna information, tillsammans med 
ledningspersonalens egen kunskap om fastighetsbeståndet samt inkomna brukarsynpunkter, 
ligger till grund för prioriteringsbeslut avseende reinvesteringsprojekt kommande 
verksamhetsår.  

Brukarsynpunkter 

Merparten av den lokalyta som förvaltas av fastighetsavdelningen används inom 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden svarar för allt från kommunens 
förskoleverksamhet till vuxenutbildning, samt för kommunens kultur och fritidsverksamhet. 
Inom ramen för denna granskning har vi inhämtat synpunkter på fastighetsavdelningens 
arbete från förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen.  

Generellt beskrivs att kommunens fastighetsbestånd är relativt ålderstiget och att det märks 
ganska tydligt att underhållet på fastighetsbeståndet har varit eftersatt genom åren. 
Fastigheterna beskrivs ha ett relativt stort underhållsbehov. Vid intervju beskrivs t ex att 
kommunens simhall är mer än 40 år gammal och att kostnaden för att uppdatera den till 
modern standard uppskattas till ca. 100 mnkr.  

Det uppdrag som finns att utveckla arbetet med lokalförsörjningsplan beskrivs som positivt 
och nödvändigt. Tanken är också att brukarsynpunkter på fastighetsbeståndet och inför 
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planeringen framåt ska göras och diskuteras i den lokalförsörjningsgrupp som finns i 
kommunen. Gruppen består bl.a. av fastighetschef och kommunens förvaltningschefer.  

Avseende det dagliga reparations- och underhållsarbetet beskrivs att fastighetsavdelningen 
uppfattats något underbemannad. Generellt beskrivs att vissa åtgärder tar lång tid, men att 
fastighetsavdelningens organisation överlag fungerar bra ur ett styrningsperspektiv. Rektorer 
och chefer ute på skolor och förskolor, samt en fritidschef och en kulturchef beskrivs kunna 
kontakta driftchefen om behov uppstår eller om de vill lämna en synpunkt. Detta samarbete 
beskrivs överlag fungera bra.  

Vid intervju beskrivs även att brukarsynpunkter på kommunens fastigheter kan 
kommuniceras genom att avdelningens driftpersonal möter personal som arbetar i 
verksamhetslokalerna. Eventuella synpunkter på lokalerna som förmedlas genom dessa 
möten beskrivs sedan kunna lyftas upp till driftchef på fastighetsavdelningen. 
Underhållsbehov/synpunkter från brukare beskrivs vara en stående punkt vid avdelnings 
veckomöten.  

Fastighetsavdelningen genomför inga mättningar av kundnöjdhet. Vid intervju beskrivs dock 
att det finns en ambition att avdelningen årligen ska skicka ut en enkät till avdelningens 
hyresgäster/kunder. Detta har dock ännu inte skett. 

Kontroll av underhållsplaner 

Inom ramen för denna granskning har ingått att genomföra kontroll av sex stycken 
underhållsplaner. Då kommunen som beskrivits ovan inte har underhållsplaner på 
objektsnivå har vi istället valt ut sex stycken reinvesteringsprojekt som löpt under 
verksamhetsåret 2018. De sex utvalda projekten var: Mariedalsskolan, Skaftö skola, Brastad 
idrottshall, Gullmarsborgs fritidsgård , Mariedalsskolans gymnastiksal och Gullmarsborgs 
simhall – Bastu och herrarnas dusch3. Totalt omfattar de utvalda investeringsprojekten, 
enligt erhållen reinvesteringsbudgetsammanställning för år 2018, 10,6 mnkr av de totala 13,5 
mnkr som anslagits år 2018.  

Eftersom underhållsplaner per objekt samt uppdaterad underhållsplan på kommunnivå 
saknas har granskningen av reinvesteringsprojekten utgått från ett antal frågor, vilka bifogas 
i Bilaga 1 nedan. Frågorna har ställts till Fastighetschef vid fastighetsavdelningen, vilken 
också haft möjlighet att stämt av dessa med andra tjänstemän på avdelningen. Syftet med 
kontrollen är att utvärdera: utfall kontra budget per projektet; vilka åtgärder som planerades 
genomföras; vilka av dessa som kunde genomföras och vilka som eventuellt inte kunde 
genomföras; samt, vilka eventuella åtgärder som enligt underhållsplan 2013-2015 eventuellt 
kvarstår att genomföra för fastigheten/projektet.  

Stickprovskontrollen visar i ett par fall på en relativt stor spridning i hur stor del av den 
anslagna budgeten för projektet verksamhetsåret 2018 som används. Budget för 

                                                             

3 Budget per utvalt reinvesteringsprojekt bifogas i Bilaga 1 nedan 
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reinvesteringsprojektet Mariedalsskolan var år 2018 4,5 mnkr och av dessa användes endast 
ca. 2,2 mnkr. Budget för Skaftö skola var 2,5 mnkr år 2018 och totalt användes ca. 3,8 mnkr 
för projektet under året. Skillnaden mellan budget och utfall för projekten år 2018 beskrivs 
bero på att de sträcker sig över ett årsskifte. I det ena fallet har medel överförts till år 2019, 
medan det i det andra fallet har tillförts kvarstående medel från 2017 års budget.  

Flera av de kontrollerade reinvesteringsprojekten löper över mer än ett år. För fyra av sex 
projekt beskrivs att samtliga planerade åtgärder antingen har eller kommer att kunna 
genomföras under projektets löptid. Ett mindre undantag noteras för Brastad idrottshall, för 
vilken ett av de två omklädningsrum som planerades renoveras inte kunde åtgärdas under 
2018 och därför skjutits fram till 2019. På grund av förseningar beskrivs även att 1,5 mnkr 
anslagna till reinvesteringsprojektet Mariedalsskolan år 2018 överfördes till 2019 års 
reinvesteringsram.  

Noterbart är att det endast för ett av sex granskade reinvesteringsprojekt, Skaftö skola, vid 
tid för granskning (april 2019) går att specificera vilka underhållsåtgärder som återstår att 
genomföra för fastigheten framöver utifrån den underhållsplan som togs fram mellan åren 
2013-2015. Det återstår fortsatt stora underhållsbehov på Skaftö skola.  

För övriga granskade reinvesteringsprojekt erhålls svaret att fastighetsavdelningens arbete 
med att uppdatera den underhållsplan som togs fram mellan åren 2013-2015 precis har 
börjat. Vid intervju beskrivs vidare att det som ett resultat av detta generellt inte är möjligt 
att uttala sig med säkerhet avseende vilka eventuella underhållsåtgärder som kvarstår för 
olika objekt.    

Bedömning 

Vi bedömer att det saknas ändamålsenliga underhållsplaner med tillräcklig uppföljning av 
fastighetsstandard.  

Vi noterar att fastighetsavdelningens metoder för informationsinhämtning samt 
dokumentation av kommunens fastighetsbestånds underhållsbehov inte är systematiserad i 
tillräcklig utsträckning. Kommunen saknar vid tid för granskningen en uppdaterad 
underhållsplan för kommunen, samt ett fastighetsunderhållsystem genom vilket information 
om underhållsbehov kan dokumenteras och hanteras systematiskt.  

Avsaknaden av dessa redskap riskerar göra det svårt att värdera och jämföra olika 
underhållsåtgärder mot varandra samt försvårar överblick och planläggning över flera år. 
Bristande dokumentation och planering av kommunens underhållsbehov, riskerar leda till att 
anslagna medel inte kan användas optimalt. 

Vi bedömer vidare att det saknas rutiner för att systematiskt följa upp brukarnas synpunkter 
på lokalerna. 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 
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3.4. Uppföljning av fastighetsunderhåll 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

 

 

3.4.1. Iakttagelser 

Som beskrivits ovan uppgick de samlade budgetanslagen för fastighetsunderhåll år 2018 till 
15,8 mnkr. Budget för investeringar och reinvesteringar bl.a. kopplat till fastighetsunderhåll 
utgår från principen att anslaget ska matcha den årliga avskrivningen på kommunens 
fastighetsbestånds värde. Avskrivningstakten är baserad på komponentavskrivningsmetoden, 
vilken är implementerad i kommunen sedan 2016-01-01. Detta i syfte att tillse att kommunen 
inte fortsatt bygger på sin underhållsskuld. Modellen tillser dock inte att en redan 
upparbetad underhållsskuld åtgärdas. Vid intervju beskrivs att de avskrivningar som fångas 
av komponentavskrivning inte omfattar hela kommunens fastighetsunderhållsbehov utan att 
behovet egentligen är större.  

I Diagram 2 och 3 nedan redovisas budget och utfall för kommunens  planerade respektive 
felavhjälpande underhåll åren 2014-2018. Att siffrorna för planerat underhåll är så höga år 
2014 förklaras vid intervju med att en större del av underhålsbudgeten tidigare låg inom 
denna kategori.  

Diagram 2. Planerat underhåll, budget kon- Diagram 3. Felavhjälpande underhåll, budget  
tra utfall åren 2014-2018, i tkr.   kontra utfall år 2018, i tkr.  

  

Som framgår av Diagram 2 ovan har budgeterat planerat underhåll samtliga år 2014-2018 
varit högre än utfallet. För åren 2016-2018 överstiger budget utfall med i snitt 34,3 procent.  
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För det felavhjälpande underhållet observeras för perioden 2016-2018 en motsatt trend 
jämfört med den för planerat underhåll. Samtliga dessa tre år är utfallet avsevärt högre än 
budget. Det felavhjälpande underhållet har i snitt överskridit budget med 118,4 procent åren 
2016-2018.  

Eftersom både planerat- och felavhjälpande underhållet enligt fastighetsavdelningens interna 
budgetuppdelning ligger under drift och handhas av driftchefen indikerar detta att negativa 
budgetavvikelser för det felavhjälpande underhållet belastar budgetutrymmet för planerade 
underhållsinsatser. 

Som beskrivits ovan utgörs dock huvuddelen av fastighetsavdelningens budget av 
reinvesteringar. I Diagram 4 nedan redovisas budget och utfall för reinvesteringar åren 2016-
2018. Jämförbar statistik har inte kunnat erhållas för åren 2014 och 2015, varvid dessa inte 
redovisas nedan.  

Diagram 4. Budget och utfall för fastighetsavdelningens reinvesteringar åren 2017 och 2018, i 
tkr. 

 

Som framgår av Diagram 4 ovan Har reinvesteringsbudgeten varierat i relativt stor 
utsträckning över treårsperioden 2016-2018. Den 50 procentiga ökning som observeras 
mellan år 2016 och år 2017 förklaras av att kommunstyrelsen på uppdrag av 
kommunfullmäktige anslagit ytterligare totalt 5 mnkr till två reinvesteringsprojekt. Dessa 
medel var öronmärkta för projekten i fråga, Räddningstjänstens brandstation och Skaftö 
skola. Nyttjandegraden av budgeten uppgår till ca. 80 procent år 2016, ca. 71 procent år 2017 
och ca. 94 procent år 2018.  

Vid intervju beskrivs att en uppskattning av kommunens samlade underhållsskuld gjordes  
under åren 2013-2015, vilken kom fram till att kommunens eftersatta underhållsbehov är 
stort. Vid tid för granskning är det dock inte känt hur stor underhållsskulden då beräknades 
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vara; och vid intervju framhålls att även om detta vore känt skulle uppskattningen behöva 
uppdateras för de förändringar som skett fram tills idag (april 2019). 

I samband med att underhållsplanen 2013-2015 togs fram beskrivs en plan för att åtgärda 
kommunens uppbyggda underhållsbehov, där det föreslås att årligen under 5 år anslå 15 
mnkr för extra fastighetsunderhåll.  

Jämförelse med INCIT/Aareons riktvärden 

Inom ramen för granskningen har en uppskattning avseende om kommunens budgetanslag 
till fastighetsunderhåll är tillräckligt för att tillse att kommunens fastighetsbestånd bibehåller 
sin kvalitet och att en underhållsskuld inte byggs upp. För detta har en jämförelse gjorts 
mellan hur mycket kommunen år 2018 budgeterat för reinvesteringar och planerat underhåll 
per kvm BRA jämfört med de riktvärden som anges i INCIT/Aareons fackböcker.  

Fackböckerna är uppdelade för förskole, skol och omsorgslokaler. Eftersom kommunen inte 
själva förvaltar omsorgslokaler görs här endast en jämförelse mot riktvärdena för förskole- 
och skollokaler. Jämförelsen bör tolkas försiktigt då beräkning av kommunens budgetanslag 
per kvm BRA bygger på en generell beräkning för snittet över hela fastighetsbeståndet; vilket 
beräknats genom att totalt budgetanslag för reinvesteringar och planerat underhåll dividerats 
med kommunens totalt förvaltad kvm BRA. Denna metod har valts då vi inte fått del av 
separat statistik för förskole- respektive skollokaler inom ramen för granskningen. Då vi inte 
utgår från specifika data för fastighetstyperna förskole- och skolfastighet bör resultat av 
jämförelsen ses som en indikation på huruvida budgetanslaget år 2018 är tillräckligt för att 
möta fastighetstypens underhållsbehov förutsatt att fastighetstyperna får en genomsnittlig 
del av anslagen budget per kvadratmeter. Riktvärden i fackböckerna förutsätter vidare att 
ingen upparbetad underhållsskuld belastar fastigheterna med ytterligare underhållsbehov.   

I INCIT/Aareons fackböcker presenteras riktvärden för årskostnad i kr/kvm BRA för tre 
typfastigheter, där typfastighet 1 kräver minst underhåll och typfastighet 3 behöver mest 
underhåll per år (se Bilaga 2 för definition av Typfastigheter 1-3 för förskole- och 
skolfastigheter). För förskolelokaler anges riktvärdena 125 kr/kvm BRA, 191 kr/kvm BRA och 
283 kr/kvm BRA för typfastigheter 1-3. För förskolelokaler anges riktvärdena 116 kr/kvm 
BRA, 180 kr/kvm BRA och 259 kr/kvm BRA för typfastigheter 1-3.  

Reinvesteringsbudget och budgetanslag för planerat underhåll uppgick år 2018 till ca. 15,1 
mnkr. Baserat på erhållna siffror för totalt antal kvm BRA förvaltad av kommunen och 
fastighetsavdelningen år 2018 innebär detta ett snitt på 207 kr/kvm BRA inkl. avställda 
fastigheter och 231 kr/kvm BRA exkl. avställda fastigheter.  

Det bör återigen påpekas att denna jämförelse endast ger en indikation avseende om 
nuvarande budgetanslag är tillräckligt för att möta det reella underhållsbehov som finns i 
kommunen. Jämförelsen indikerar dock inte att budgetanslag för fastighetsunderhåll är 
otillräcklig.  
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3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att en relativt stor underhållsskuld kvarstår, samtidigt som en ny uppdaterad 
bedömning behöver göras på objektsnivå.  Vi  noterar att kommunens budget i kr/kvm BRA 
är relativt väl i linje med de riktvärden som anges i INCIT/Aareons fackböcker. Vidare 
konstaterar vi att kommunens metod att reinvesteringsbudgetanslag, baserat på 
avskrivningstakten för kommunens fastighetsbestånd, är ändamålsenlig i så mån att den bör 
tillse att en underhållsskuld inte byggs upp eller byggs på. En konsekvens av nuvarande 
bristande dokumentation och planering av kommunens underhållsbehov kan dock leda till 
att anslagna medel inte kan användas optimalt. 

Vi konstaterar samtidigt att budgetanslag enligt nuvarande modell sannolikt inte minskar en 
redan upparbetad underhållsskuld. 

Resultat för planerat kontra felavhjälpande underhåll åren 2016-2018 indikerar att budget 
för felavhjälpande underhåll inte är tillräcklig för att möta det behov som finns, vilket 
kompenseras genom att delar av det planerade underhållet inte genomförs fullt ut.  

 
Vi bedömer därför kontrollmålet som ej uppfyllt.  
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4. Revisionell bedömning och rekommendationer 

 

Revisionell bedömning 

Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: Underhålls kommunens 
fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med fastighetsunderhåll endast till viss del 
bedrivs ändamålsenligt enligt god fastighetsekonomi. 
 
Grund för bedömningen framgår i nedanstående: 

Kontrollmål Bedömning 
 

Finns tydliga mål, riktlinjer och 
underhållsplaner samt tillräckliga 
ekonomiska resurser för underhåll 
av fastigheter? 
 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det inte finns tydliga mål, riktlinjer 
och underhållsplaner samt underlag som visar om 
det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för 
planerat underhåll av fastigheter. 
Detta grundar vi på att det inte finns något mål med 
bärning på fastighetsunderhåll i kommunens budget 
eller på nämnds-/verksamhetsnivå. Vidare att det 
saknas riktlinjer för hur fastighetsunderhåll ska 
prioriteras, samt en lokalförsörjningsplan som ger 
stöd för hur underhållsinsatserna ska prioriteras.  
Avsaknaden av tydliga riktlinjer, en uppdaterad 
underhållsplan samt en fastställd 
lokalförsörjningsplan riskerar leda till brister i hur 
underhållsåtgärder prioriteras; vilket i sin tur kan 
medföra att tillgängliga ekonomiska resurser inte 
används så effektivt som möjligt. 
  

 
Hur styrs, samordnas och 
budgeteras fastighetsunderhåll? 

Hur samordnas åtgärder för 

energieffektivisering med planering 

och utförande av 

fastighetsunderhåll? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för att planera 
fastighetsunderhåll. Det saknas dock riktlinjer för 
hur prioritering ska ske. Det saknas underlag för att 
på ett strukturerat sätt planera och prioritera 
underhållsverksamheten över tid. Vidare bidrar 
denna avsaknad på underlag till att 
fastighetsavdelningen inte på ett ändamålsenligt sätt 
kan kommunicera sitt medelsbehov i kommunens 
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budgetprocess.   

Vi noterar att fastighetsavdelningen inte arbetar 
aktivt med energieffektivisering inom sin 
underhållsverksamhet. Inget mål eller uppdrag om 
det har heller givits i detta avseende.  

 

Finns det underhållsplaner och hur 

ofta uppdateras de?  

Sker besiktningar?  

Vilken uppföljning har kommunen av 

fastighetsstandard?  

Hur följs brukarnas synpunkter på 

lokalerna upp? 

 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det saknas ändamålsenliga 
underhållsplaner med tillräcklig uppföljning av 
fastighetsstandard.  

Vi noterar att fastighetsavdelningens metoder för 
informationsinhämtning samt dokumentation av 
kommunens fastighetsbestånds underhållsbehov 
inte är systematiserad i tillräcklig utsträckning. 
Kommunen saknar vid tid för granskningen en 
uppdaterad underhållsplan för kommunen, samt ett 
fastighetsunderhållsystem genom vilket information 
om underhållsbehov kan dokumenteras och hanteras 
systematiskt.  

Avsaknaden av dessa redskap riskerar göra det svårt 
att värdera och jämföra olika underhållsåtgärder mot 
varandra samt försvårar överblick och planläggning 
över flera år. Bristande dokumentation och planering 
av kommunens underhållsbehov, riskerar leda till att 
anslagna medel inte kan användas optimalt. 

Vi bedömer vidare att det saknas rutiner för att 
systematiskt följa upp brukarnas synpunkter på 
lokalerna. 

 Är nuvarande underhåll tillräckligt i 

förhållande till verksamhetens egen 

bedömning av det egentliga behovet? 

Finns ett eftersläpande underhåll? 

  

 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att en relativt stor underhållsskuld 
kvarstår, samtidigt som en ny uppdaterad 
bedömning behöver göras på objektsnivå.  Vi  
noterar att kommunens budget i kr/kvm BRA är 
relativt väl i linje med de riktvärden som anges i 
INCIT/Aareons fackböcker. Vidare konstaterar vi att 
kommunens metod att reinvesteringsbudgetanslag, 
baserat på avskrivningstakten för kommunens 
fastighetsbestånd, är ändamålsenlig i så mån att den 
bör tillse att en underhållsskuld inte byggs upp eller 
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Rekommendationer 

 Införskaffa och tillse att ett fastighetshanteringssystem implementeras.  

 Arbetet med att ta fram en uppdaterad underhållsplan samt beräkning av 
kommunens samlade underhållsskuld formaliseras och att en tidplan tas 
fram för dess genomförande.  

 Mål och prioriteringsordningar tas fram i syfte att öka styrningen och 
samordning av kommunens fastighetsunderhållsarbete.  

 En översyn av befintlig gränsdragningslista genomförs i syfte att uppdatera 
och förtydliga den ifall det bedöms nödvändigt.  

 

 

2019-06-05 

Johan Osbeck  Jörn Wahlroth 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 

byggs på. En konsekvens av nuvarande bristande 
dokumentation och planering av kommunens 
underhållsbehov kan dock leda till att anslagna 
medel inte kan användas optimalt. 

Vi konstaterar samtidigt att budgetanslag enligt 
nuvarande modell sannolikt inte minskar en redan 
upparbetad underhållsskuld. 

Resultat för planerat kontra felavhjälpande 
underhåll åren 2016-2018 indikerar att budget för 
felavhjälpande underhåll inte är tillräcklig för att 
möta det behov som finns, vilket kompenseras 
genom att delar av det planerade underhållet inte 
genomförs fullt ut.  
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Bilaga 1 – Frågor stickprovskontroll 

 Budget för projektet (år 2018)?  

 Hur mycket medel spenderades på projektet under 2018? (utfall?)  

 Vilka åtgärder avsåg budgeterade insatser för objektet år 2018?  

 Vilka av de planerade åtgärderna kunde genomföras?  

 Vilka av de planerade åtgärderna kunde eventuellt inte genomföras?  

 Vilka av de planerade åtgärderna samt vilka eventuella övriga åtgärder finns noterade 
i den underhållsbehovssammanställning som genomfördes runt 2013-2015?  

 

Reinvesteringsprojekt inkluderade i stickprovskontroll  

Mariedalsskolan 4 500 000 kr 

Skaftö skola 2 500 000 kr 

Brastads idrottshall 400 000 kr 

Gullmarsborg fritidsgård 2 000 000 kr 

Gullmarsborg fritidsgård 500 000 kr 

Mariedalsskolans gympa 300 000 kr 

Gullmarsborg 400 000 kr 
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Bilaga 2 – Typfastigheter enligt Incit 
 
Förskolor 

Typfastighet 1 Typfastighet 2 Typfastighet 3 

 Förskola med 

markarea ca 1-2 ggr 

fastighetens 

bruksarea 

 1-3 våningshus eller 

högre, tegel eller 

betongelement, 

aluminiumklädda 

fönster 

 Låg 

installationtäthet 

 Hög standard på 

invändiga ytskikt 

 Markarea ca 3-4 

ggr förskolans 

bruksarea 

 1-2 våningshus 

med normal 

byggnadsform, 

tegelfasad i 

kombination med 

träpanel 

alternativt putsad 

fasad, täckmålade 

fönster 

 Normal 

installationstäthe

t, FT-ventilation 

 Stor andel 

markarea, ca 6-8 ggr 

förskolans bruksarea 

 Hög standard 

beträffande material 

och utvändig 

utrustning 

 1-2 våningshus, 

fasad med stor andel 

träpanel, laserade 

fönster 

 Enkel standard på 

invändiga ytskikt 

 Hög 

installationstäthet, 

FTX-ventilation med 

värmeåtervinning 
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Skolor 

Typfastighet 1 Typfastighet 2 Typfastighet 3 

 Grundskola F-3 

eller 

gymnasieskola 

 Markarea ca 1 ggr 

fastighetens 

bruksarea 

 3-våningshus eller 

högre, tegel eller 

betongelement, 

aluminiumklädda 

fönster 

 Låg 

installationstäthet 

 Hög standard på 

invändiga ytskikt 

 Skolmatsal med 

mottagningskök 

 

 Grundskola F-6 

 Markarea ca 2-3 

ggr fastighetens 

bruksarea 

 1-2 våningshus 

med normal 

byggnadsform, 

tegelfasad i 

kombination med 

träpanel 

alternativt putsad 

fasad, täckmålade 

fönster 

 Normal 

installationstäthet 

 Hissar 

 Skolmatsal med 

tillagningskök 

 Grundskola F-9 eller  

6-9 

 Fastighet med stor 

andel markarea, ca 4 

ggr fastighetens 

bruksarea, stor andel 

markutrustning 

 1-våningshus, fasad 

med stor andel 

träpanel, laserade 

fönster 

 Enkel standard på 

invändiga ytskikt 

 Hög 

installationstäthet 

 Hissar 

 Fullt utrustat 

centralkök 

 

 



Revisorerna       Kommunstyrelsen 

Lysekils kommun      Samhällsbyggnadsnämnden 

        För kännedom: Kommunalfullmäktige 

MISSIV 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
underhåll av fastigheter. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: 

Underhålls kommunens fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

Vi bedömer att arbetet med fastighetsunderhåll endast till viss del bedrivs ändamålsenligt enligt 
god fastighetsekonomi. 

Bedömningen baseras sammanfattningsvis på följande: 

• Fastighetsavdelningen har i nuläget ingen uppdaterad underhållsplan för kommunens 
fastigheter att utgå ifrån vid planering av underhållsinsatser.  

• Det saknas tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt underlag som visar om det 
avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll av fastigheter. 

• Det saknas riktlinjer för hur fastighetsunderhåll ska prioriteras, samt en 
lokalförsörjningsplan som ger stöd för hur underhållsinsatserna ska prioriteras.  

• Bristande rutiner för hur underhåll riskerar medföra att ekonomiska resurser inte 
används tillräckligt effektivt.    

• Kommunen har en underhållsskuld. Hur stor denna underhållsskuld är vid tid för 
granskning är dock inte känt då den senaste underhållsskuldsinventeringen gjordes i 
samband med underhållsplan för kommunen framtagen åren 2013-2015.  

• Kommunen använder inget systemstöd för att hantera dokumentation och planering av 
underhåll. 

 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunen att:  

• tioner 

 

Revisorerna önskar svar gällande vilka åtgärder kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden avser vidta med anledning av rekommendationerna ovan, senast 
2019-10-09. 
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Datum Dnr  
2019-09-02 SBN-B-2019-455 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten 
Fredrik Jonasson, 0523-613369 
fredrik.jonasson@lysekil.se 

Start-PM detaljplan för Tuntorp 4:156, Brastad, Lysekils 
kommun  

Sammanfattning 
Detta start-PM har tagits fram i syfte att informera om uppstart av 
detaljplanearbete för Tuntorp 4:156, samt säkerställa startdatum och därmed vilken 
lagstiftning som gäller för detaljplanearbetet.  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanen för Tuntorp 
4:156. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade 2018-12-06 §175 planbesked för Detaljplan för Tuntorp 
4:156  

Planarbetets syfte är att utöka antalet trygghetslägenheter till cirka 30 stycken 
genom att ersätta befintlig byggnad i fastighetens sydvästra del med ett nytt hus i 
sex våningar. Det nya huset avses länkas samman med Stångenäshemmet och 
trygghetslägenheterna vid Bagarevägen.   

Detaljplanen för Tuntorp 4:156 arbetas fram enligt PBL (SFS 2010:900 till och med 
SFS 2019:412) och föreslås tas fram genom standardförfarande.   

Nästa steg i planarbetet är att samrådshandlingar tas fram och att de efter politiskt 
beslut skickas ut på samråd.  

Förvaltningens synpunkter  
Se kommunstyrelsens beslut om planbesked enligt bilaga. 

Fredrik Jonasson Per Garenius 
Förvaltningschef Planhandläggare 

http://www.lysekil.se/
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Vår beteckning 
SBN B-2019-455 

Bilaga 
Kommunstyrelsens beslut om planbesked 2108-12-06 §174 
Karta över planområde 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten 
Exploatören 
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Kommunstyrelsen 2018-11-28 

  15 (41) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 175

Ansökan om planbesked för Tuntorp 4:156, Lysekils kommun 
Dnr:  LKS 2018-627 

En ansökan om planbesked för ny detaljplan för bostäder på fastigheten Tuntorp 
4:156 har inkommit från Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
(KHF Lysekils omsorgsbostäder).  

KHF Lysekils omsorgsbostäder är ägare till Stångenäshemmet på fastigheten Tuntorp 
4:156. Fastigheten innehåller idag 40 stycken lägenheter för vård- och omsorg 
(särskilt boende) samt 14 stycken trygghetslägenheter. Fastighetsägaren har 
ambitionen att skapa fler bostäder genom att ersätta befintlig byggnad i det sydvästra 
hörnet av fastigheten med ett nytt hus i sex våningar, som ska innehålla 30 
trygghetslägenheter. Tanken är att länka samman det nya huset med 
Stångenäshemmet och trygghetslägenheterna på Bagarvägen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-31 
Ansökan om planbesked 
Karta med markering över området för ny detaljplan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Tuntorp
4:156 m.fl.

2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet
för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast juni 2019.
Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 1,5 år.

3. Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.
Plankostnadsavtalet ska upprättas i samband med att planarbetet startas,
dock senast 2 år från beslutsdatum, annars upphör detta planbesked att gälla.

4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt
gällande taxa till 13 650 kronor.

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sökande 
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Bilaga 1. Planavgränsning 
 
 



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2019-09-04 B-2017-58 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planenheten 
Stina Norén 0523 - 613355 
stina.noren@lysekil.se 
 

 

Beslut om antagande Detaljplan för Sjukhusområdet,  
Slätten 15:7 m.fl., Lysekils Kommun 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig markanvändning för att kunna 
inrymma bostäder, kontor samt vård- och centrumverksamhet. 

Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under granskning 
och är nu färdig för antagande. 

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till 
detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl, Lysekils Kommun, samt att 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

 
Ärendet 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Slätten 15:7, Slätten 5:1, Slätten 1:29 samt 
Smedgatan, Långeviksgatan och Lasarettsgatan på den kommunala fastigheten 
Kronberget 1:82.  
 
Fastigheten Slätten 15:7, som även kallas sjukhusområdet, är bebyggd med flera 
byggnader som främst rymmer Lysekils sjukhus med vårdverksamhet samt äldre- 
och korttidsboende. Sjukhuset har idag flera tomma lokaler vilket föranlett 
fastighetsägarens ansökan om ändring av markanvändning så att även bostäder, 
kontor och centrumanvändning blir tillåtet. I och med den nya detaljplanen 
möjliggörs det även för en högre exploatering. 

Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2018-03-26 till och med 
2018-05-07. Alla yttranden som kom in under samrådstiden har sammanställts och 
kommenterats i en samrådsredogörelse, daterad 2018-07-05 och godkänd i beslut 
av byggnadsnämnden 2018-08-30, § 85, med tilläggsyrkande att lösning för 
parkering ska illustreras samt sol-, skugg- och höjdförhållanden redovisas i 
granskningshandlingarna.  
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Detaljplanen har därefter varit utskickad för granskning under tiden 2019-05-10 till 
och med 2019-06-07. Alla yttranden som kom in under granskningstiden har 
sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande, vilket godkändes av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-26 § 130. 

Planförslaget skickas nu för godkännande i kommunstyrelsen och antagande i 
kommunfullmäktige.  

 

 

 
 
Per Garenius Stina Norén 
Förvaltningschef Planhandläggare 

 
Bilagor 
Plankarta 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Planbeskrivning 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Illustrationsbilaga 2019-03-04, justerad 2019-09-04 
Samrådsredogörelse 2018-07-05 
Granskningsutlåtande 2019-08-19 

  
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Exploatören 
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PLANBESTÄMMELSER
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GRÄNSBETECKNINGAR
Planom råd esgräns
Använd ningsgräns
Egenskap sgräns
Ad m inistrativ gräns
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap . 5 § 1 st 2 p .

GATA1 Lokalgata, PBL 4 kap . 5 § 1 st 2 p .

Kvartersmark
B Bostäd er, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

Centrum , PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .C

E1 Transform atorstation, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

Teknisk anläggning, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .E

Kontor, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .K

V ård , PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .D

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ M arken får inte förses m ed  b yggnad , PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e1 0 % Största b yggnad sarea är angivet värd e i % av fastighetsarean
inom  använd ningsom råd et, PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .
End ast kom p lem entb yggnad  oc h p arkeringsp latser får p laceras,
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

Utformning

f1 Färgsättning av fasad er ska utföras i ljusa kulörer, PBL 4 kap . 16 §
1 st 1 p .

Mark

Utfart

Ø P

ØP Körb ar förb ind else får inte anord nas, PBL 4 kap . 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Huvudmannaskap
Huvud m annaskap et är kom m unalt för allm än p lats., PBL 4 kap . 7 §
Genomförandetid
Genom förand etid en är 15 år från d en d ag p lanen vinner laga kraft, PBL 4 kap . 21 §

M arkreservat för allm ännyttiga und erjord iska led ningar.
Kvartersm ark, PBL 4 kap . 6 §u1

)—+0 Högsta noc khöjd  över angivet nollp lan är angivet värd e i m eter,
PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

M arklov krävs för fälland e av träd  m ed  b etec knelsen n1. (PBL 4 kap  15 §)

n2 M arken är avsed d  för d agvattenhantering i enlighet m ed  eller 
m otsvarand e föreslagen åtgärd  i d agvattenutred ning, s 19, 
2018-09-11, PBL 4 kap . 10 §

Utförande
Byggnad er d är m änniskor vistas stad igvarand e ska up p föras i rad onsäkert utförand e, 
PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

n1 Träd et får end ast fällas om  d et är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,
PBL 4 kap . 10 §

b 1 Dagvatten ska avled as till anläggning i enlighet m ed  eller
m otsvarand e föreslagen åtgärd  i d agvattenutred ning, s 19,
 2018-09-11, PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

A1                    A3 1:2000

Text

G0-0 Intervall för takvinkel i grad er, PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .
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DETALJPLAN FÖR SJUKHUSOMRÅDET, SLÄTTEN 15:7 M.FL.GRANSKNINGSSHANDLING3

INLEDNING
Bakgrund
Denna detaljplan omfattar fastigheterna Slätten 15:7, Slätten 5:1, Slätten 1:29, 
samt Smedgatan, Långeviksgatan och Lasarettsgatan. Fastigheten Slätten 15:7, 
som även kallas sjukhusområdet, är bebyggd med flera byggnader som främst 
rymmer Lysekils sjukhus med vårdverksamhet samt äldre- och korttidsboende. 
Sjukhuset har idag flera tomma lokaler vilket föranlett fastighetsägarens 
ansökan om ändring av användning så att även bostäder, kontor och 
utbildningslokaler blir tillåtet. Förändringarna som föreslås är så pass 
omfattande att det inte räcker att ändra gällande detaljplan, utan en ny 
detaljplan ska tas fram.
Föreslagna förändringar stämmer väl överens med intentionerna i översikts-
planen och detaljplanen bedrivs därför med standardförfarande.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-13 att bevilja planbesked för sjukhus-
området, Slätten 15:7 m.fl.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att ändra den 
nuvarande användning A (allmänt ändamål) till centrum, vård, teknisk 
anläggning och bostäder, t.ex. hyresrätter, trygghetsboende och bostäder med 
särskild service för funktionshindrade. 
De huvudsakliga verksamheterna som finns inom området idag utgörs av vård 
och äldreboende och de kommer att kunna fortsätta i och med den nya detalj-
planen. Det kommer även att finnas möjlighet för bostäder, kontor och 
vuxenutbildning. 

Planprocessen (Äldre eller nyare PBL)
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen 2010:900 (SFS 2014:900) 
och planprocessen drivs med ett standardförfarande, vilket innebär att förslaget 
till detaljplan kommer att samrådas och därefter ställas ut för granskning innan 
det kan tas upp för godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft 
förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.
 
Preliminär tidplan för planarbetet
Beslut om granskning april 2019
Granskning   maj 2019     
Godkännande i KS  okt 2019
Antagande i KF  okt 2019

AntagandeGranskning

La
ga

 k
ra

ft

Samråd
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PLANDATA
Läge, areal och avgränsning
Planen ersätter gällande detaljplan och innefattar fastigheterna Slätten 
15:7, Slätten 5:1, del av Slätten 1:29, samt angränsande gator i väst och syd, 
Smedgatan, Långeviksgatan samt Lasarettsgatan. Gatorna ingår i fastigheten 
Kronberget 1:82. I öst avgränsas området av Valbogatan samt fastigheterna 
Slätten 1:85, och Slätten 1:242, och i norr av fastigheterna Kronberget 1:82, 
Slätten 1:339, samt Slätten 18:8.
Planområdets areal är ca 4,0 ha.

1:2 000
j
N Planavgränsning för Gamla Mejeriet, Slätten 1:34

Flygfoto, planområdet markerat med rött.

Markägoförhållanden
Fastigheten Slätten 15:7, Slätten 5:1 samt Slätten 1:29 är i privat ägo. Kronberget 
1:82 är en kommunal fastighet.

LASARETTSGATAN

VALBO
G

ATAN

LÅNGEVIKSGATAN

SM
ED

G
ATAN



DETALJPLAN FÖR SJUKHUSOMRÅDET, SLÄTTEN 15:7 M.FL.GRANSKNINGSSHANDLING5

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas 
för det eller de ändamål som de är mest lämpade för. 
Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden 
som är opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt 
känsliga, av betydelse för fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kultur-
värden, som är värdefulla för friluftslivet, som är särskilt lämpliga för industriell 
produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har betydelse för 
totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de 
skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena. Detta 
innebär att ny bebyggelse och nya verksamheter inte får påverka riksintressena 
negativt så att deras respektive funktion äventyras.
Väg 162 är av riksintresse för kommunikationer, enligt 3 kap 8 § MB och utgör 
huvudled in till Lysekil tätort.
Negativ påverkan på riksintresset för kommunikationer kan t.ex. vara en stor 
ökning av trafikmängder eller trafiklösningar som försvårar framkomligheten på 
vägen eller järnvägen, bristfälligt skydd mot buller från trafiken o.s.v.
Ett genomförande av planförslaget medför en liten trafikökning och bedöms 
därför inte påverka funktionen på vägen.

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB
Stora delar av kustområdena i Lysekils kommun är av riksintresse enligt 4 kap 
miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden.

Planområdet omfattas av 4 § 4 kap. miljöbalken (högexploaterad kust), där
fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till
befintlig bebyggelse. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

De förändringar som föreslås i planförslaget är en komplettering inom
befintliga bebyggda kvarter i Lysekils tätort och någon avvikelse från Särskilda
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken bedöms därför inte ske.

Natura 2000
Gullmarsfjordens vattenområde är delvis ett Natura 2000-område och 
därmed av riksintresse enligt miljöbalken. Planområdet ingår inte i Natura 
2000-området men ligger inom avrinningsområdet till fjorden. 
Dagvatten från planområdet kommer att fördröjas och renas, innan det släpps 
ut i kommunens ledning. Planförslaget medför därför ingen försämring av 
förhållandena inom Natura 2000-området.
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller 
för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och 
miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller 
miljö (miljökvalitetsnormer). 

Gullmarsfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. En dagvatten-
utredning har utförts av Geosigma AB, 2017-06-30. Utredningen visar hur 
dagvatten från planområdet kan omhändertas så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten inte försämras i Gullmarsfjorden.

Skydd av område, 7 kap MB
Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Lokala miljömål
De lokala miljömålen som redovisas i översiktsplanen från 2006 samt dess 
aktualitetsförklaring från 2010 ska integreras i samhällsplaneringen och 
balanseras mot sociala och samhällsekonomiska intressen. De lokala miljömålen 
stämmer överens med de regionala miljömålen (antagna 2013) samt regionala 
tilläggsmål (antagna 2015), med undantag att de regionala har uteslutit målet 
”Storslagen fjällmiljö” då det inte är aktuellt i länet. 
I den här detaljplanen är det övergripande miljömålet ”god bebyggd miljö” 
aktuellt och stämmer överens med preciseringen i översiktsplanen:

• den fysiska planeringen och samhällsbyggandet skall ske på sådant sätt att 
de lokala miljömålen avseende energianvändning, användning av ickefossila 
bränslen och transporter kan nås,

• kommunens kulturhistoriska och estetiska värden också skall tas till vara 
och utvecklas i enlighet med kommunens kulturminnesvårdsprogram,

• kommunens tätortsnära grönområden skall tas till vara i enlighet med 
programmet i översiktsplanen,

• kommuninvånarna skall inte utsättas för bullerstörningar över de riktvärden 
som riksdagen fastställt

Planbestämmelser styr bebyggelsens utformning på ett sätt som kan
anses uppfylla målet om ”god bebyggd miljö”.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Lysekils översiktsplan, ÖP, antogs av kommunfullmäktige 2006-06-21 och en 
aktualitetsförklaring antogs i oktober 2010.
Det aktuella planområdet ligger i gällande översiktsplan inom ett område för 
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”allmänt ändamål och centrumbebyggelse” och det framtagna planförslaget är i 
och med detta i enlighet med gällande översiktsplan. Planförslaget tillåter även 
en exploatering av bostäder som följer översiktsplanens intention:
 ”Tätorten skall kompletteras och utvecklas så att bostäder kan uppföras i
attraktiva lägen samtidigt som natur- fritids- och kulturmiljöer bevaras
och finns tillgängliga i hela tätorten.” 
Innanför planområdets södra gräns är Lasarettsgatan markerad som del av 
huvudstråk för GC-väg i ÖP. Det gäller även för den del av Valbogatan som går 
längs med planområdets östra gräns upp till Trötemyrsvägen.
I ÖP är användningen av marken norr om planområdet avsatt som vägreservat. 
Reservatet ska utredas innan eventuell exploatering av det området kan göras.

Kartbild ur Lysekils översiktsplan från 2006

Kommunala program mm
VA-plan
Planeringen av området är i enlighet med de riktlinjer som VA-planen anger, 
och som kan behövas inom vatten- och avloppsförsörjningen i syfte att uppnå en 
långsiktigt hållbar hantering.

Boendestrategi
Boendestrategin har sex övergripande strategiska mål: 

• Skapa fler arbetstillfällen för boende i kommunen
• Få de unga som utbildat sig att återvända till kommunen
• Ta hand om den ökande befolkningsandelen äldre
• Förbättra infrastrukturen
• Utveckla ett attraktivt, hållbart och varierat bostadsbestånd för helårsboende
• Värna och marknadsföra de värden som gör vår kommun attraktiv

Planen medför en ökning av arbetstillfällen, helårsboende, platser på 
äldreboende, samt förbättringsåtgärder för trafiken.
Planförslaget innebär en förtätning av Lysekils tätort. I boendestrategin 

Allmänt ändamål och 
centrumbebyggelse
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förespråkas en bebyggelseförtätning som leder till ett kostnadseffektivt 
byggande, bevarar oexploaterade områden, samt ger utrymme för gemensamma 
lösningar som kollektivtrafik, närvärmecentraler, och VA-anläggningar. 

Markförsörjningsstrategi
I kommunens markförsörjningsstrategi står det skrivet att bebyggelsen bör 
lokaliseras med hänsyn till att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling. 
Detta innebär att man bör:

• Undvika fragmentering av landskapet
• Utnyttja befintliga strukturer såsom vägar, VA-nät m m
• Begränsa behovet av transporter
• Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik
• Utnyttja befintlig service och förstärka underlaget för denna
• Åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer utifrån ett brett spektra av 

behov.

Planförslaget följer intentionerna i markförsörjningsstrategin.

Parkeringsnorm
Gällande parkeringsnorm för Lysekils kommun (antagen i kommunfullmäktige 
2011) fungerar som utgångpunkt vid planering och dimensionering av parkering 
för området.

Grön strategi
I Lysekils kommuns gröna strategi står det att spridningskorridorer i 
stadsmiljön är en förutsättning för biologisk mångfald. Dessa korridorer är 
gröna stråk genom det hårdgjorda stadslandskapet som ger möjligheter för djur 
och växter att röra sig samt spridas genom staden. 
I en naturinventering utförd 2016 av Calluna AB, är det direkt öst och väst 
om planområdet markerat två möjliga spridningskorridorer som har behov av 
utveckling. I inventeringen har också ett kastanjeträd på området markerat 
som skyddsvärt träd då det anses ha betydelse för biologisk mångfald. Träd 
ger viktiga livsrum åt växter och djur, samtidigt som de erbjuder svalka, skydd 
och vackra, variationsrika miljöer. Gamla träd har fler livsmiljöer att erbjuda 
än unga träd, därför ökar antalet arter med trädets ålder. I urbana miljöer står 
träden ofta solitärt och blir solbelysta, vilken är ytterligare en faktor som är 
viktigt för många arter i dessa miljöer.
Den Gröna strategin belyser även fördelen med gröna tak. Det skapar goda 
förutsättningar för pollinering, dagvattenhantering och biologisk mångfald.
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Kulturmiljöprogram
Området är inte en del av kommunens kulturmiljöprogram.

Detaljplaner
Det finns en befintlig detaljplan för området, Kv. Lasarettet m.m., Göteborgs och 
Bohus län, där området som täcker fastigheten Slätten 15:7 har beteckningen 
A (allmänt ändamål). Vid ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område 
med beteckningen A tillåts endast åtgärder för samma allmänna ändamål som 
fastigheten eller byggnadsverket senast har använts till. Fastigheten Slätten 5:1 
har beteckningen BF vilket tillåter bostäder och fristående hus. 
Andra detaljplaner som direkt angränsar till, eller ligger i närheten av det 
aktuella planområdet är:

• 14-LYS-166 - Stadsplan från 1948 (reviderad senast 1952). Närmast 
planområdet för sjukhuset medger planen bostäder i en eller två våningar.

• 14-LYS-376 - Detaljplan från 1981 (reviderad 1982). Planen medger park 
närmast planområdet.

• 14-LYS-63 - Detaljplan från 1956. Planen medger utvidgning av gatan för att 
möjliggöra för gångbana.

• 14-LYS-123 - Detaljplan från 1968. Planen medger bostäder, fristående hus i 
en våning.

• 1484-P49 - Detaljplan från 2006 vars genomförandetid har gått ut. Planen 
medger bostäder, kontor, hantverk och vård. Dock inte vård av djur.

Naturinventering av Calluna AB 2016, sjukhusområdet är markerat med en röd ring
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Gällande detaljplaner i området

Planprogram
Inget planprogram har upprättats inför denna planhandling.

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 
Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning gjorts 
för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Behovsbedömningen presenteras i ett separat dokument, daterat 
2017-08-10. Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs också i denna 
planbeskrivning.

Sammanfattning
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. 
Förändringen av markanvändningen berör ett redan ianspråktaget område 
inom en befintlig stadsmiljö och medför ingen skada på natur- och/eller 
kulturvärden i området.
Planförslaget bedöms inte heller medföra någon skada på riksintressen eller 
Natura 2000-område, och åsidosätter inte miljökvalitetsnormer. Inte heller 
motverkas nationella eller lokala miljömål. 

14-LYS-376 14-LYS-166

14-LYS-63

14-LYS-123

14-LYS-366

1484-P49
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Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte 
kommer att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller 
olämplig hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning 
för planens genomförande behöver därmed inte genomföras och det finns inget 
behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 
12§.

Kommunens ställningstagande
Mot bakgrund av ovanstående ställningstaganden och med stöd av 
byggnadsnämndens delegationsordning, 2016-06-16, kap. 4, punkt 3, har 
samhällsbyggnadschefen härmed beslutat att skicka ut planen på samråd 
enligt 5 kap 11§ PBL (SFS 2010:900, SFS 2014:900), samt att detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen 
behöver därmed inte genomföras och behov av att upprätta en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning finns inte.

Länsstyrelsen har givits tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och 
kommunens förslag till ställningstagande. Länsstyrelsen har 2017-08-16 
skriftligen meddelat att de delar kommunens uppfattning att planförslaget 
inte kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. Planförslaget behöver 
därmed inte miljöbedömas.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar: Planområdet är kuperat. Den norra delen av området består av 
berg och stenblock och korsas av flera promenadstigar.
Övriga delar av planområdet består av befintliga byggnader, hårdgjorda 
ytor och gräsytor. Mellan den högsta punkten i den norra delen av området 
(ca +47, RH2000) och den lägsta punkten i den södra delen av området (ca 
+28, RH2000) skiljer det 19 meter. De brantaste delarna i området ligger 
i den nordvästra delen medan den sydöstra delen är mer platt. Befintlig 
sjukhusbyggnad sträcker sig som en diagonal från sydväst mot nordost och 
utgör en vägg mellan de två områdeshalvorna. 
I en naturinventering (Calluna AB, 2016) är ett gammalt kastanjeträd i 
planområdet utpekat som ett ”skyddsvärt träd”. Det har stor betydelse för 
närområdet och det gröna landskapet. Naturinventeringen markerar även 
områdena längs den västra och östra gränsen som spridningskorridorer i behov 
av utveckling.
Enligt en rapport om trädets status, utförd av Harthill Trädexpert AB 25 
november 2018, är trädet cirka 70 år gammalt och har bra vitalitet. Trädet är 
stort, med en höjd av 18,5 meter och stamdiameter (diameter vid bröst höjd) på 
1,2 meter. Krondiametern i alla riktningar är cirka 10 meter. 
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Förändringar: En om- och tillbyggnad inom planområdet kommer 
huvudsakligen att ske på redan bebyggd mark och kommer därför inte att 
medföra några större förändringar.
I den norra delen av planområdet har det punktprickade området utökats samt 
kombinerats med korsmarkerad mark.
Kastanjen skyddas genom beteckningen n₁ på plankartan, som innebär att 
trädet endast kan fällas om det har drabbats av sjukdom eller om det innebär en 
säkerhetsrisk. Det är även krav om marklov för att fälla trädet. 

Konsekvenser: I och med att den norra delen av planområdet är betecknad som 
prick- och korsmarkerad kan den huvudsakligen inte bebyggas med undantag 
för komplementbyggnader samt anläggande av parkeringsplatser.
Områdena som i naturinventeringen är markerade som spridningskorridorer är 
prickade och kan planteras med växter som är lämpliga för spridning av arter. 
Vid eventuell fällning av kastanjen ska det ersättas med likvärdigt trädslag med 
ett stamomfång på minst 18 cm.

Geo- och bergteknik
Gesosigma AB har utfört en geoteknisk utredning daterad 2017-06-30, 
reviderad 2018-06-30. Här följer en sammanfattning av utredningen vad gäller 
förutsättningar samt rekommendationer.

• Grundläggning och markarbeten
Den västra delen av sjukhusområdet är byggd på fast mark vilket innebär att 
djupet till berg är litet, ungefär 3 m. Den östra delen är byggd på en fyllning som 
utgörs av sand, silt och grus. 
Generellt gäller att grundläggningsmetoder för befintliga byggnader, som ska 
byggas om eller till, ska kunna verifieras, antingen genom urgrävning och 
provning eller genom tidigare utförda undersökningar.

Området indelat efter 
geologi där grön färg 
innebär berg och berg i 
dagen, rosa innebär fast 
mark med grunt ytnära berg 
och gul färg innebär ett 
något större djup till berg 
samt sedimentlager.
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• Markdisposition och byggbarhet
Sättningsskador kan uppstå vid pålastning av befintliga byggnader, vid 
grundvattensänkning samt vid byggnation intill befintliga byggnader. 
För att undvika sättningsskador skall konstruktören samråda med geotekniker 
angående laster vid detaljprojekteringen.

• Skredrisk
Inom området finns inga naturliga lerslänter som skulle kunna utveckla skred. 
Lera finns däremot ca 4 meter under fyllningen som utgörs av sand, silt och 
grus. 
Områdets totalstabilitet bedöms som säker. Faktorer som påverkar områdets 
positiva stabilitet är närheten till berg samt att leran som återfinns på djupet har 
en låg/ halvfast skjuvhållfasthet.

• Blocknedfall och bergras
I huvudsak bedöms uppmätta sprickriktningar på planområdet vara 
gynnsamma för släntstabiliteten. Vid detaljprojektering bör dock en fördjupad 
utredning ske av bergsakkunnig då enstaka sprickor och den tänkta släntens 
egenskaper kan påverka förutsättningarna för släntens stabilitet. 
En brant bergskärning (se illustration nedan) löper längs med en trappa för 
gångtrafik inom sjukhusområdet. Skärningens storstabilitet bedöms som god, 
men det noterades att tre stycken block bör bevakas eller åtgärdas. Blocken 
kommer att åtgärdas innan detaljplanen antas. 

1:2 000
j
N Planavgränsning för Gamla Mejeriet, Slätten 1:34

  

Röd ring markerar en 
bergsskärning med tre 
lösa stenblock

• Radon
Marken inom planområdet klassas enligt gällande översiktsplan som 
högriskmark med avseende på radon. Riktlinjer i översiktsplanen gällande 
byggnation och kontroll ska följas.
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Markföroreningar 
Planområdet bedöms inte innehålla några markföroreningar.

Bebyggelseområden
Bebyggelse
Förutsättningar: Bebyggelsen inom planområdet utgörs idag av Lysekils Sjukhus 
som rymmer olika vårdinrättningar såsom vårdcentral, barnavårdscentral, 
habilitering samt äldreboende. Stora delar av sjukhusbyggnaderna står idag 
tomma. 
I den norra delen av planområdet rymmer sjukhusbyggnaden 
energianläggningar som servar sjukhuset samt en av LEVA i Lysekil AB hyrd 
lokal för panncentral/reservanläggning för fjärrvärme. Anläggningen beskrivs 
närmare i separat bilaga.
Planområdet innefattar även en fastighet med ett enbostadshus i två våningar 
med tillhörande komplementbyggnader.
Runt omkring planområdet ligger mestadels enbostadshus. Längs med 
Valbogatan ligger det även flerfamiljsbostäder varav några rymmer 
kommersiell service i bottenvåningen. Direkt öster om planområdet ligger en 
tandvårdsinrättning.

Förändringar: 

Illustrationsplan som visar en möjlig utveckling av området med 
utgångspunkt i maximalt tillåtna höjder.

Befintlig byggnad

Ny byggnad 
ersätter befintlig

Påbyggnad1
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2
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1 3
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Illustrationsplanen samt längdsektionerna genom planområdet är utförda av 
Arkitekturkompaniet och visar en möjlig framtida utveckling. Samtliga illustrationer 
(inklusive sektion D-D och E-E) finns som bilagor i full storlek.

Sektion A-A

Sektion C-C

Sektion B-B

Höjderna på byggnaderna regleras som högsta nockhöjd över grundkartans noll-
plan.
Bestämmelse om tillåten takvinkel är satt för bebyggelsen längs med Valbogatan 
samt på fastigheten Slätten 5:1. Den tillåtna takvinkeln för Slätten 15:7 är i tidi-
gare detaljplan (14-LYS-366) högst 27 grader, medan den för Slätten 5:1 är den-
samma i tidigare detaljplan som i nytt detaljplaneförslag.

Nedan följer en beskrivning av bebyggelsen inom planområdet uppdelat på sex 
mindre områden (se illustrationsplan på förgående sida):

1. Nuvarande byggnad rymmer ett vård- och omsorgsboende. Byggnaden, som 
idag är i två våningar, planeras att byggas på med en våning och utökar därmed 
befintlig verksamhet. 
Den nya planen tillåter en nockhöjd som motsvarar tillåtna höjder i gällande de-
taljplan.
2. Befintlig byggnad bevaras, men förutom att rymma vårdverksamhet och pann-
central ges även möjligheten för att lokalerna kan byggas om till bostäder och 
lokaler avsedda för centrumverksamhet och kontor. Fastighetsägaren har idag 
inga planer på att bygga ut eller på byggnaderna, men möjlighet ges för en högre 
bebyggelse i framtiden. 
Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 1 meter jämfört med bygg-
rätten i gällande detaljplan. För skorstenen, som är kopplad till panncentralen, 
tillåts den nockhöjd som motsvarar skorstenens befintliga höjd.
3. De två befintliga byggnaderna i två våningar är idag i dåligt skick och står 
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tomma. Byggnaderna ska ersättas med två nya byggnader i fyra våningar. 
Huvudsaklig användning kommer att vara bostäder, men möjlighet ges för 
centrum- och vårdverksamhet. Bostäderna är tänkta som mindre lägenheter. 
Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 1 meter jämfört med bygg-
rätten i gällande detaljplan.
4. Byggnaderna är i två respektive fyra våningar och planeras att byggas om till 
bostäder, alternativt folkhögskola. Möjligheten ges även för centrum- samt vård-
verksamhet och kontor. 
Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 1 meter jämfört med bygg-
rätten i gällande detaljplan.
5. Tanken är att befintlig byggnad i en våning ska rivas och ersättas av en större 
byggnad i fem våningar. Byggnaden ska rymma bostäder eller äldreboende, men 
planen tillåter även centrum- samt vårdverksamhet och kontor. Befintlig verk-
samhet, i form av korttidsboende, kommer att kunna finnas kvar i nya lokalerna.
Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 11 meter jämfört med bygg-
rätten i gällande detaljplan. 
För byggnaderna 3-5 tillåts en takvinkel mellan 18 och 34 grader i syfte att ta 
med det arkitektoniska uttrycket från den äldsta delen av sjukhusområdet samt 
bebyggelsen vidare söderut längs med Valbogatan i en framtida exploatering. 
6. Den nya detaljplanen innebär i stort sett inga förändringar för den befintliga 
fastigheten.

Konsekvenser: Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att byggas på 
redan bebyggd mark. Det kommer därmed inte att ske några stora förändringar 
i terrängen. 
Lysekils kommun behöver bostäder och vill uppmuntra till ett ökat 
bostadsbyggande. Sjukhusområdet är utpekat som lämpligt för en utökad 
exploatering och som en följd av detta tillåts en högre bebyggelse. 
Vilka konsekvenser en ökad exploatering får för området har studerats i en 
3D-modell som översiktligt beskriver områdets bebyggelse. En studie av höjd- 
och solförhållande presenteras i en bilaga (Illustrationsbilaga). 
Det befintliga äldreboendet samt den del av bebyggelsen som betecknats med 
siffran 2 ligger en bit in på planområdet vilket leder till bedömningen att 
en högre bebyggelse inte har någon negativ inverkan på omgivningen. Den 
ökade exploateringen, jämfört med dagens situation, innebär en påverkan 
på solförhållandet kvällstid för husen längst norrut på den östra sidan av 
Valbogatan. Påverkan är inte stor och vid en jämförelse av vad som tillåts att 
bygga i gällande detaljplan är ändringen mycket liten.
Den största förändringen för omgivningen vad gäller höjd- och solförhållande 
jämfört med befintlig situation och gällande detaljplan är ökningen av tillåten 
nockhöjd i planområdets sydöstra hörn. För att skapa bäst möjliga förhållanden 
tas utgångspunkt i bebyggelsestrukturen längre ner på Valbogatan. Den 
prickade marken mellan kvarters- och gatumark säkerställer ett minimum-
avstånd mellan ny och befintlig bebyggelse samt fungerar som en förlängning 
av bostadsbebyggelsen längs med Valbogatan. Tanken är att undvika för tät 
bebyggelse samt skapa ett proportionerligt gaturum och en anpassning till 



DETALJPLAN FÖR SJUKHUSOMRÅDET, SLÄTTEN 15:7 M.FL.GRANSKNINGSSHANDLING17

befintlig bebyggelse på och runt planområdet. Se bifogade sektioner och studie 
av höjd- och solförhållanden.

Foton över bebyggelsen längre söderut på Valbogatan.

Värmecentral
Förutsättningar: Se bilaga ”Värmecentral”.

Konsekvenser: I samråd med LEVA1 bedömer kommunen att en ökad byggnation 
i området inte inskränker på reservanläggningens verksamhet utan den kommer 
att kunna fungera som den gör i dagsläget. Leva ser heller inga större föränd-
ringar inom verksamheten under de närmaste 20 åren då pannor och skorsten är 
nyligen installerade.

Omgivningar och service
Förutsättningar: Inom 200–400 meters avstånd ligger Gullmarsskolan med 
verksamhet som innefattar förskola upp till och med högstadium. I anknytning 
till skolan finns även sim- och ishall. Den närmaste mataffären ligger på 
Landsvägsgatan, cirka 600 meter söder om planområdet.
Omgivningen runt planområdet är bebyggd i väst, öst och syd. Norr 
om planområdet utgörs landskapet av klippor som utgör ett populärt 
promenadområde.
Ungefär 1,5 kilometer norr om området, i änden av Smedgatan, ligger Långeviks 
småbåtshamn samt ett reningsverk.

Behovet av skolor, daghem, vård- och fritidslokaler, handel är tillfredsställt 
inom eller i nära anknytning till planområdet.

Arkeologi
Det finns inga fornlämningar inom planområdet.

Kulturmiljö
Förutsättningar: Den första delen av sjukhuset stod färdig 1922, men brann 
ner 1928. Den äldsta delen av dagens sjukhus stod klar 1932 och utgjorde då 
länssjukhus. De två mindre sjuksköterskebostäderna är från år 1946.
De nyare delarna av sjukhuset är byggda på 1980- och 1990-talet. Byggnaderna 

1 LEVA i Lysekil AB ansvarar för elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme i Lysekil 
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fungerar som tidsmarkörer som bidrar till en visuell beskrivning av områdets 
historia och utveckling.
På samma vis som äldre byggnader fungerar även träd som tidsmarkörer. Detta 
gäller för den stora kastanjen på planområdet.

Förändringar: Bebyggelseantikvarie hos Bohusläns Museum beskriver den äldre 
delen av sjukhuset som bevarandevärd. Sjukhuset spelar en viktig roll i Lysekils 
historia och dess byggnader är unika i staden. Vid ny-, om- eller tillbyggnad bör 
det tas hänsyn till dess arkitektoniska uttryck och karaktärsdrag.

Detaljplanen tillåter förändringar i bebyggelsen, men styr utformningen så att 
hänsyn till befintlig byggnation uppnås genom exempelvis bestämmelse om 
kulörval (f₁) och bevarande av kastanjen (n₁). 
I tillägg anser Bohusläns Museum att utformningen av takfoten hos de äldsta 
byggnaderna (se foton nedan) i möjligaste mån återskapas vid eventuella 
höjningar av byggnaderna. De påpekar även att anläggningen, innan eventuella 
ändringar, i sin helhet ska fotodokumenteras.

1:2 000
j
N Planavgränsning för Gamla Mejeriet, Slätten 1:34

  
De röda ringarna markerar aktuella byggnader vars takfot har en utformning/
svängning som Bohusläns Museum anser borde återskapas vid eventuell nyexploatering

Gator och trafik
Gator, gång- och cykelvägar 
Förutsättningar: Sweco Society AB har tagit fram en Trafik- och 
bullerutredning, 2017-06-30 med uppdatering av bullerdelen, 2018-09-24. Här 
följer en sammanfattning av utredningen.
Längs med de västra delarna av planområdet löper Långeviksgatan samt 
Smedgatan. Dessa gator är lägre belastade än de övriga (Lasarettsgatan och 
Valbogatan).
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Långeviksgatan är infarten till ett villaområde med ca 35 villor och längs med 
gatan står bilar parkerade. Fortsätter man norrut via Smedgatan kommer 
man till en småbåtshamn och även till ett reningsverk. Både hamnen och 
reningsverket genererar tung trafik till området. Inom utredningsområdet ingår 
Valbogatan och Lasarettsgatan som är en del av Lysekils huvudvägnät.

Inom utredningsområdet finns två primära cykelstråk. Ett separerat gång- och
cykelstråk löper längs Trötemyrsvägen, Valbogatan och den norra sidan 
av Lasarettsgatan. Här är cykeltrafiken separerad från biltrafik. Gång- och 
cykelstråket korsar Valbogatan samt passerar förbi ett antal utfarter från 
sjukhusområdet.
Längs större delen av Valbogatan färdas cyklister i blandtrafik. Längs 
Långeviksgatan finns trottoar på ena sidan vägen. Smedgatan har inget 
separerat gångstråk. Utmed Lasarettsgatan finns en trottoar på den södra sidan, 
men den går bara längs med delar av gatan. Där trottoaren slutar finns ett 
övergångställe så att gångtrafikanter kan gå över till andra sidan av gatan och 
fortsätta längs det kombinerade gång- och cykelstråket.

Förändringar: I korsningspunkten Lasarettsgatan/Långeviksgatan/
Gymnasievägen är kurvan skarp och såväl större som mindre fordon ”genar”. 
I trafikutredningen föreslås det en breddning av gatan samt en skylt som 
påbjuder rätt körbana. Detta medför att gång- och cykelbanan måste förskjutas 
mot Långeviksgatan. I utredningen föreslås det även en refug, men kommunen 
anser inte att det är en önskvärd eller nödvändig lösning i dagsläget. 

Konsekvenser: Breddningen av gatan, som beskrivs ovan, innebär ökad 
trafiksäkerhet och gör så att infarten mot Långeviksgatan blir tillgänglig för bil 
med släp och lastbil, och kommer därmed att genomföras. 

 
  

Kollektivtrafik
Förutsättningar: Kollektivtrafiknätet i Lysekil sammanfaller till stor del med 
huvudvägnätet.
Inom utredningsområdet finns två busshållplatser på Lasarettsgatan, inom 100 
meter från sjukhusets huvudentré.

Parkering, varumottag, utfarter
Förutsättningar: Sjukhuset har idag 168 parkeringsplatser totalt, varav 10 är 

Ny trafiklösning vid korsningen Långeviksgatan/Lasarettsgatan jämfört med gällande 
detaljplan. Rödmarkeringarna visar var breddningen av gatan är föreslagen.
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parkeringsplatser för rörelsehindrade. Parkeringsplatserna är fördelade på 
marken runt sjukhuset samt i parkeringskällare.
Sjukhuset har en varumottagning i östra delen av området via Valbogatan. I den 
sydvästra delen av området ligger sjukhusets akutmottagning med infart från 
Lasarettsgatan.

Förändringar: Fastighetsägaren/exploatören har sett över parkeringssituationen 
utifrån kommunens gällande parkeringsnorm, översiktsplanens intentioner, 
områdets förutsättningar samt sjukhusets behov. Parkeringsbeläggningen 
varierar under dygnet och en parkeringsnorm med ett samnyttjande av 
parkeringsplatser har tagits fram för exploatörens planerade utbyggnad. 
Vid en undersökning av möjligheter till samnyttjande görs en bedömning 
av beläggningsgraden för olika verksamheter vid olika tidpunkter. 
Parkeringsbehovet vid sjukhusområdet idag beräknas vara som störst mitt 
på dagen under måndag till fredag. Parkering för tillkommande bostäder i 
området beräknas däremot ha större behov av parkering under nattid och ett 
samnyttjande av platserna ses därför som en lösning och ligger som grund vid 
framtagandet av den detaljplaneanpassade parkeringsnormen.
Planen möjliggör parkering på planområdet längs med Valbogatan.
Planen innebär inga förändringar av varumottagning eller utfarter.

Konsekvenser: Utifrån den utbyggnadsanpassade parkeringsnormen, med 
utgångspunkt i ett samutnyttjande av platser, görs bedömningen att planerad 
bebyggelse kan hanteras utan att öka antalet parkeringsplatser. Däremot 
kan det utföras en omdisponering av parkeringsarealet inom planområdet. 
Detta är i linje med kommunens ambition att gå mot ett lägre bilberoende. 
Fastighetsägaren/exploatören anpassar parkeringssituationen till det av 
kommunen godkända antalet handikapplatser. 
Vid eventuellt nya utbyggnadsplaner i framtiden är parkeringsnormen lätt att 
justera utifrån ny situation på området samt utvecklingen av bilberoendet i 
samhället. 
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Tillgänglighet
Förutsättningar: Befintliga byggnader inom planområdet är tillgänglighets- 
anpassade.

Förändringar: Eventuell ny-, om- eller påbyggnation inom planområdet innebär 
inga förändringar av tillgängligheten.

Friytor
Lek och rekreationsområden
Förutsättningar: Planområdet ligger i direkt anknytning till ett populärt 
rekreationsområde i norr. Smedgatan leder ner till den kommunala och privata 
småbåtshamnen Stora Långevik. Därifrån går det att promenera längs med 
vattnet till Valbodalen.
Den närmsta kommunala lekplatsen ligger cirka 100 meter söder om 
planområdet vid Bergavägen. Lekplatsen har mest fokus på småbarnslek 
och är i behov av en renovering. Lekplatsen finns med i kommunens sjuåriga 
åtgärdsprogram som utgörs av ett rullande schema med lekplatsrenoveringar.
Cirka 300 meter (200 meter fågelvägen) öster om planområdet ligger 
Slättevallens idrottsplats.
Inom planområdet bor de flesta på vård och omsorgsboendet. Till boende tillhör 
en innergård.

Förändringar: Förutom en påbyggnad på det befintliga äldreboendet kommer 
den planerade exploateringen att medföra mindre lägenheter, för till exempel 
studenter och äldre. 
På plankartan har mark inom planområdet avsatts till dagvattenhantering samt 
bevarande av skyddsvärt träd.   

Konsekvenser: De boende har tillgång till rekreationsområdet norr om 
planområdet, samt befintlig kommunal lekplats och idrottsplats.
Platsen som har avsatts till bevarande av träd och dagvattenhantering genererar 
ekosystemtjänster med många olika värden, som förutom att stödja en 
biodiversitet och grundprocesser som vatten- och luftrening, även bidrar till 
livskvalitet och en hälsosam miljö. Här finns även möjligheten att anlägga en 
närlekplats för platsens boende eller besökande barn.

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten
Förutsättningar: Planområdet ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde 
och befintliga vatten-, avlopps och dagvattenledningar finns i anslutning till 
planområdet. I dag sker ingen fördröjning av dagvatten som bildas inom 
detaljplaneområdet utan det rinner till dagvattenledningar som är kopplade till 
det kommunala dagvattennätet.
Planeringen av området innefattar de åtgärder som kommunens VA-plan anger.
En dagvattenutredning har utförts av Geosigma AB, 2017-06-30 med 
komplettering, 2018-09-11. I förbindelse med utredningen gjorde konsulten ett 
platsbesök. Det framgick då tydligt att en enskild dagvattenlösning för hela
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planområdet inte är möjlig då de planerade byggnaderna ligger långt ifrån 
varandra och ytorna möjliga för fördröjning och rening begränsas av jorddjup 
och olika ledningar på planområdet. Förutom i söder och öster där ett större 
jorddjup påträffas, består planområdet främst av takyta, asfaltsyta, berg i dagen, 
samt ytnära berg med tunna jordlager.
Enligt SMHI är de uppmätta grundvattennivåerna normala.

Förändringar: Vid ett 100-årsregn kommer det mer regn än vad 
dagvattenhanteringen är gjord för att klara av. Efter planerad exploatering 
beräknas extremflödena öka med omkring 5%. 
Det är miljökvalitetsnormerna för vatten som kan påverkas av förändringen 
av detaljplanen eftersom dagvattnet leds ut i Gullmarn. Efter att dagvattnet 
passerat föreslagna reningsåtgärder kommer däremot både halter och
årliga föroreningsmängder vara lägre än för befintlig markanvändning.

Konsekvenser: Då området ligger högt kommer mycket av dagvattnet vid 
extrema regn, att kunna sväljas av dagvattenbrunnarna. Detta kan leda till 
uppslag längre nedströms i dagvattennätet efter Valbogatan och Bangårdsgatan. 
När dagvattenbrunnarna på området inte klarar att ta emot vatten längre 
ska vattnet kunna flöda ytledes via områdets lågpunkter och vidare ut på 
Lasarettsgatan och Valbogatan och sedan vidare ut i hamnen och Gullmarn. 
På ett ställe centralt på planområdet kan vatten komma att ansamlas i en 
lågpunkt och bilda en vattenspegel, men sänkan bedöms kunna magasinera 
vattnet tillräckligt väl och det kommer således ej medföra skador på 
intilliggande byggnader. Även längst ner i hamnen där marken flackar ut kan ett 
extremregn skapa vattenansamlingar. Detta behöver på sikt ses över i ett större 
sammanhang. 

I planerandet av en fungerande dagvattenhantering är det viktigt att utgå 
ifrån platsens förutsättningar. För att uppnå en minskad belastning på 
recipienten och inte sänka grundvattennivåerna efter planerade förändringar 
av planområdet, föreslås det i dagvattenutredningen att dagvatten från taken 
på de nya husen i sydost med anslutande hårdgjorda ytor, samt dagvattnet från 
den södra sidan av taket på den befintliga byggnaden norr om dessa, leds till 
en växtbädd. Det föreslås att växtbädden, som tar upp vatten och föroreningar, 
placeras mitt emellan nya och befintliga byggnader där ett tillfredsställande 
jorddjup påträffas. I plankartan har ett prickmarkerat område delvis avsatts till 
dagvattenanläggning genom beteckningen n₂. Syftet är att i enlighet med, eller 
motsvarande förslaget i dagvattenutredningen minimera påverkan på Gullmarn.
I linje med kommunens gröna strategi står det även i utredningen att 
användandet av miljöanpassade takmaterial samt anläggandet av gröna tak kan 
fungera som alternativa lösningar på att förbättra utsläppet till recipienten.
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Värme
Förutsättningar: Byggnaderna är anslutna till LEVAs ledningsnät för 
fjärrvärme.

Förändringar: Ny bebyggelse kan anslutas till befintlig fjärrvärmeledning.

El, tele
Förutsättningar: El- och teleledningar finns inom fastigheten. Sjukhusets el 
matning sker idag via fastighetsägarens 10 kV ställverk.

Förändringar:  
Ny bebyggelse ska anslutas till befintliga nät. Den nya bebyggelsen kan kopplas 
på ett lågspänningsabonnemang. Det krävs då att en transformatorstation 
byggs. I det syftet är det i plankartan avsatt ett E-område i den östra delen av 
området.

 

Avfallshantering
Förutsättningar: All hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från boende och verksamheter i kommunen ombesörjes av Rambo 
AB på uppdrag av kommunen. Bestämmelser om sortering, kärlplacering, 
framkomlighet för sopfordon mm utifrån av kommunfullmäktige fastställda 
lokala avfallsföreskrifter, liksom arbetsmiljöbestämmelser för sophämtning, ska 

Det blåa området (E1 
användning) i plankartan 
är avsatt till byggande av 
transformatorstation.

Område med prickad mark 
avsedd för placering av 
dagvattenanläggning, n2, är 
rödstreckat
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följas vid avfallshanteringen. 

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

Hälsa och säkerhet
Riskanalys
Ingen särskild riskutredning behövs.

Buller
Förutsättningar: Sweco Society AB har tagit fram en Trafik- och 
bullerutredning, 2017-06-30 med uppdatering 2018-09-24, där det framgår 
att samtliga byggnader inom sjukhusområdet håller sig inom riktvärden för 
trafikbuller. Slätten 5:1 saknar däremot en lugn uteplats då all yta i anslutning 
till fastigheten överskrider maximal ljudnivå.
Det förekommer buller från värmecentralens skorsten. 

Konsekvenser: Enligt senaste uppdateringen av riktvärden för trafikbuller 
2015:216 finns i detta projekt inga begränsningar gällande dämpad sida med 
prognostiserade trafiksiffror. För planerade byggnader längs med Valbogatan 
och Lasarettsgatan rekommenderas däremot att ljudisolering hos ingående 
fasaddelar dimensioneras av en akustiker.
Efter den planerade exploateringen sker ingen anmärkningsbar ökning av 
buller, varken på planområdet eller i den direkta omgivningen. Tvärtemot 
minskar bullernivån på uteplatserna på planområdet i syd och väst då de nya 
byggnaderna fungerar som bullerskärmar mot gatorna. Dock bör eventuell 
placering av uteplats begränsas med vägledning av bullerutredningen med 
komplettering.
Vad gäller buller från skorstenen är pannorna, enligt LEVAs driftstatistik, igång 
ett fåtal tillfällen/dygn under året (se bifogad beskrivning av panncentralen). 
Det har kommit in klagomål från grannfastigheter angående störande buller, 
men de bullerstörningar som då uppstår bedöms inte medföra olägenheter. Med 
olägenhet avses i miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk 
mening. De störningar som avses är sådana som inte är ringa och som inte 
är helt tillfälliga. En störning ska ha en viss varaktighet för att anses vara en 
olägenhet för människors hälsa. 
Leva har låtit ta fram en rapport med mätningar av industribullret. Miljö-
enheten i Lysekil har tagit del av rapporten och skapar ett tillsynsobjekt 
(U-verksamhet) för panncentralen. Vid eventuella framtida klagomål kan de 
använda rapporten för att bedöma om det finns risk för olägenhet. Hur ofta 
pannan används fortsättningsvis är det som kommer avgöra om det behöver 
föreläggas skyddsåtgärder. Bullrets från skorstenen bedöms därmed inte i 
nuläget hindra en exploatering på planområdet.
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GENOMFÖRANDE
Allmänt
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att 
genomföra detaljplanen. Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen 
självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är endast att den ska vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Planförslagets innebörd för fastighetsägarna i planområdet
För Slätten 1:29 och 5:1 medför planförslaget inga juridiska, ekonomiska eller 
fastighetsbildningsmässiga förändringar.

Byggrätter: Slätten 15:7 får en begränsning i byggrätten i form av ett u-område 
för fjärrvärmeledningar och elkabel in till sjukhuset. Placeringen av u-området 
överensstämmer med ledningarnas faktiska läge. Ledningsrätten avviker 
däremot från ledningarnas dragning och behöver omprövas. 

I illustrationen är u-området rödstreckat

Markköp: Kommunen avser att köpa en liten markdel i förbindelse med att 
Lasarettsgatan ska breddas vid den befintliga busshållplatsen. Kostnaden för 
köpet, som bedöms bli låg och vara av nödvändighet för lokal trafiksäkerhet, 
belastar kommunen.

I illustrationen är delen av Lasarettsgatan, där en breddnings ska ske, rödstreckad

Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Lysekils kommun är huvudman för allmän platsmark. 
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Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den 
väsentligaste rättseffekten är, att markägarna under genomförandetiden har en 
ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen 
inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter 
den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Genomförandetiden är 15 år från det 
datum detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning
Ansvar för att genomföra planen åligger i huvudsak exploatören. Nedan 
redovisas förslag till ansvarsfördelning vad gäller genomförande och drift av 
mark och anläggningar inom planområdet.

Anläggning  
(beteckning på plankartan)

Allmänna platser
GATA
GATA1

Vatten, spillvatten- och 
dagvattenledningar

Kvartersmark
B - befintliga fastigheter

B - nya fastigheter

C - centrum

D - vård

E - tekniska anläggningar
    - pann-/ värmecentral

E₁ - transformatorstation
    
Ledningar inom 
u- områden

Vatten, spillvatten- 
och dagvattenledningar 
utanför u-områden

n₂ - infiltrationsanläggning

Anläggningens 
ägare

Lysekils kommun
Lysekils kommun

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare
Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Genomförande-
ansvarig

Lysekils kommun
Lysekils kommun

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare
Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Driftansvarig

Lysekils kommun
Lysekils kommun

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare
Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Avtal
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan exploatören och Lysekils kommun.
Kommunen och exploatören avser att teckna avtal om fastighetsreglering 
avseende den utökade busshållplatsen.
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Fastighetsrättsliga frågor
Markägande
Denna detaljplan omfattar fastigheterna Slätten 15:7, Slätten 5:1, samt del av 
Slätten 1:29 och Kronberget 1:82. 
Fastighetsägare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets-
förteckningen.

Allmän plats
Kommunen äger Kronberget 1:82, vilken delvis redovisas som allmän plats i 
detaljplanen. 
Kommunen avser att lösa in privatägd mark i förbindelse med breddning av 
gatan vid korsningen Lasarettsgatan/Långeviksgatan/Gymnasievägen. I det 
fall kommunen inte har möjlighet att träffa frivilliga överenskommelser har 
kommunen rätt att förvärva allmän platsmark enligt PBL. Kommunen är även 
skyldig att lösa in allmän plats om fastighetsägaren begär det.
Kommunen ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsreglering och övrig 
fastighetsbildning som rör allmänplatsmark.
 
Gemensamhetsanläggningar
Om fastigheten Slätten 15:7 delas kan det bli aktuellt med 
gemensamhetsanläggningar för t.ex. dagvattenmagasin, parkeringsplatser, 
sophus och dylikt.
 
Servitut/Ledningsrätt
Leva i Lysekil AB har en ledningsrätt genom planområdet, som inte 
sammanfaller med ledningens faktiska läge. Det måste därför göras en 
omprövning av ledningsrätten. Ledningsrätten gäller fjärrvärmeledningar och 
elledningar för vilka ett u-områden har inrättats i plankartan. 
Leva i Lysekil AB har även en panncentral i sjukhusets lokaler som i planen 
ligger i ett användningsområde med bland annat beteckningen E för teknisk 
anläggning.
Kommunen har ett servitut för VA-ledningar i en tunnel som korsar 
planområdet. Denna ska beaktas och arbeten får anpassas så att ingen åverkan 
sker. Servitutet berörs inte av de ändringar den nya planen medför.

Ekonomiska frågor
Mark 
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive 
kvartersmark som ska överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i 
en frivillig överenskommelse inför ansökan om fastighetsbildning. Kostnaden 
för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som respektive 
fastighetsägare har av föreslagen åtgärd.

Va- anläggningsavgift 
VA-anläggningsavgift ska erläggas för den allmänna VA-anläggningen enligt 
gällande taxa när förbindelsepunkt upprättats och meddelats. För fastigheter 
som redan i dag har VA-anslutning skall anläggningsavgiften justeras enligt 
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gällande taxa för byggrätter som utökas från tidigare plan.
Fjärrvärme
Anslutning till fjärrvärme finns inom planområdet, vid eventuell ändring ska 
detta avklaras med Leva i Lysekil AB. 
Anslutningsavgifter utgår enligt gällande taxa.

Geoteknik 
Geotekniska åtgärder som krävs för byggnader och anläggningar inom 
kvartersmarken bekostas av berörd fastighetsägare. Åtgärder inom 
allmänplatsmark bekostas av kommunen.

Bergras/Blocknedfall
Berggeotekniska åtgärder som krävs för att erhålla bygglov för byggnader och 
anläggningar ansvarar och bekostar berörd fastighetsägare för.

Markmiljö och fyllnadsmassor
Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken 
bekostas av berörd fastighetsägare. Åtgärder inom allmänplatsmark bekostas av 
kommunen.

Planavgift
Vid bygglovsprövning kommer inte planavgift att tas ut. Bygglovsavgifter 
kommer att tas ut enligt gällande bygglovtaxa.

Tekniska frågor 
Vatten, spillvatten och dagvatten
Den planerade utbyggnaden av sjukhusområdet förmodas ej medföra några VA-
tekniska problem. Både befintliga dricksvatten- och spillavloppsledningar till 
området har tillräcklig kapacitet för de ändringar planen medför. Vidare ska en 
infiltrationsanläggning för dagvattenhantering anläggas på fastigheten Slätten 
15:7.
Befintliga VA-anläggningars läge måste beaktas vid genomförandet, ev. 
flyttning/ombyggnad eller uppdimensioneringar ska bekostas av exploatören.

Uppvärmning/Fjärrvärme
Om anläggningarna inte kan vara kvar i nuvarande läge skall samråd ske med 
Leva i Lysekil och flyttning/ombyggnad bekostas av berörd fastighetsägare/
exploatör. 

Brand och säkerhet
Brandpost inom området finns och tillfylles enligt Räddningstjänsten.
Dock bör dess kapacitet kontrolleras så att den ej har nedsatt kapacitet på grund 
av ålder/igensättning eller fel dimension.

Naturområden
Skyddsvärd kastanj, som utpekats i en naturinventering utförd 2016 av Calluna
AB, skall hägnas in och skyddas då åtgärder genomförs i området. Inhägnaden
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bör omfatta det område som i plankartan betecknas med n₁.
Geoteknik
Enligt geoteknisk undersökning daterad 2017-06-30 är det inga geotekniska 
problem i vägen för utbyggnad av området. Vid pålastning av befintlig 
bebyggelse skall däremot tidigare grundläggning kunna verifieras, antingen 
genom utgrävning samt provning eller genom tidigare utförda undersökningar. 
Vid detaljprojektering skall konstruktör samråda med geotekniker.

PLANPROCESSEN
Planen går nu in i granskningsskedet. Myndigheter, sakägare och andra berörda 
parter informeras och bereds tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. 
Efter granskningen sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit 
in i ett utställningsutlåtande. Eventuellt kan mindre justeringar behöva göras 
utifrån de synpunkter som då kommit in. Därefter kan detaljplanen godkännas 
av kommunstyrelsen och sedan antas av kommunfullmäktige.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Stina Norén   Planhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rodrigo Baraona Vargas Planhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Harald Olofsson  Mark- och exploateringsingenjör,  Samhälls-   
    byggnadsförvaltningen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stina Norén  
Planhandläggare
          

JUSTERING 2019-09-04
Efter granskningen har planhandlingarna justerats och kompletterats enligt 
följande:

• Plankartan
Beteckningen för takvinkel och nockhöjd har återinförts och informationen om 
takvinkel har korrigerats i innehållsförteckningen.
Skalan och formatet på plankartan har ändrats.

• Planbeskrivningen 
Text om vatten, spillvatten och dagvatten under tekniska frågor i 
planbeskrivningen har ändrats i enlighet med synpunkter under samrådet.
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• Utredningar
Buller PM har uppdaterats.

• Illustrationsbilagan
Bilden för solstudien den 15 mars kl 9 samt klockslagen för bilderna den 15 
september har korrigerats.

 



Illustrationsbilaga
2019-03-04, justerad 2019-09-04

Detaljplan för
SJUKHUSOMRÅDET
SLÄTTEN 15:7 M.FL.
Lysekils kommun

I bilagan är situationsplan med tillhörande sektioner samt höjd- och solstudie
samlade. Några av illustrationerna finns även med i planbeskrivningen, men då i ett 
mindre format.
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Illustrationsbilaga 
Höjd- och solstudie

På de följande sidorna redovisas sol- och skuggförhållanden på och runt 
planområdet. Tillfällena för studien är utspridda över året och dagen för att ge 
en helhetsbild av sol- och skuggförhållandet. I studien jämförs även det nya 
detaljplaneförslaget med den gällande detaljplan och befintlig situation. 
Illustrationerna är hämtade ur en 3D-modell som översiktligt beskriver 
områdets bebyggelse och topografi, men inte vegetation.

I modellen har även byggnadsvolymernas höjder, samt avstånd till omgivande 
byggnader, studerats. De höjder som de olika byggrätterna i det nya 
detaljplaneförslaget och gällande detaljplan, maximalt tillåter har jämförts med 
varandra samt befintlig situation. Metoden för denna studie illustreras i denna 
bilaga genom att visa två vyer med utgångspunkt i Valbogatan och 
Lasarettsgatan. De illustrerade vyerna är kompletterade med en liten 
situationskarta som visar varifrån i området vyerna är tagna samt hur stor vinkel 
det är som presenteras. 

klockan 16

klockan 12

15 mars

Nytt detaljplaneförslag Gällande detaljplan Befintlig situation

Studien visar att det är enbart en liten 
skillnad mellan nytt förslag och befintlig 
situation vad gäller sol- och 
skuggförhållanden på Skärgårdshemmets 
innergård (A). 
Även husen längst upp på den östra sidan 
av Valbogatan påverkas i liten utsträckning 
(B). Detta visas även i en jämförelse av 
detaljplaneförslaget och den gällande 
detaljplanen. De som upplever den största 
ändringen är husen på andra sidan gatan 
vid planområdets sydöstra hörn (C). 

A A

B B B

C C C

klockan 9
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klockan 19

klockan 9

klockan 15

22 juni

Nytt detaljplaneförslag Gällande detaljplan Befintlig situation

Liksom i studien för mars månad visas här 
att skillnaden mellan nytt förslag och 
befintlig situation är liten vad gäller sol- och 
skuggförhållande på Skärgårdshemmets 
innergård (A). Detsamma gäller för husen 
längst upp på den östra sidan av 
Valbogatan (B) samt vid en jämförelse av 
detaljplane-förslaget och den gällande 
detaljplanen. De som upplever den största 
ändringen är husen på andra sidan gatan 
vid planområdets sydöstra hörn (C). 

AA

B B B

C C C

15 september

Se kommentar för mars månad.

Nytt detaljplaneförslag Gällande detaljplan Befintlig situation

klockan 16

klockan 9

klockan 12
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Husen på den södra sidan av Lasarettsgatan vid planens 
sydöstra hörn påverkas av en ökad exploatering. För att 
säkerställa ett visst avstånd till den nya bebyggelsen har 
en remsa på planområdet längs med Valbogatan 
prickats och kan inte förses med byggnad.

15 mars kl 16
Möjlig ny byggnad i 
korsningen 
Valbogatan/Lasarettsgatan

LASARETTSGATAN

LASARETTS-
GATAN

Cirka 16 meter,  fasad till fasad

Cirka 20 meter,  fasad till fasad

Nytt detaljplaneförslag

Gällande detaljplan

Befintlig situation
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Husen längre norrut på den östra sidan av Valbogatan 
påverkas till viss grad av den ökade exploateringen i  
detaljplaneförslaget. Vid en jämförelse av vad som tillåts 
att bygga i gällande detaljplan är ändringen inte stor. För 
att säkerställa avståndet till den nya bebyggelsen är den 
prickade marken i gällande detaljplan kvar och kan således 
inte förses med byggnad.

Cirka 20 meter,  fasad till fasad

VALBOGATAN

VALBOGATAN

VALBOGATAN

Illustrationsplan

Illustrationsbilaga 2019-03-04, justerad 2019-09-04
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Handläggning 
Ett förslag till detaljplan för Sjukhusområdet Slätten 15;7 m.fl., Lysekils kommun, har varit 
utsänt på samråd från 2018-03-26 till och med 2018-05-07. Planförslaget skickades till 
Länsstyrelsen, centrala organ, kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. 
Ett samrådsmöte hölls i kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 2018-04-23. 

Sammanfattning 
Sjukhuset har idag flera tomma lokaler vilket föranlett fastighetsägarens ansökan om ändring 
av användning så att även bostäder, kontor och utbildningslokaler blir tillåtet. 
Förändringarna som föreslås är så pass omfattande att det inte räcker att ändra gällande 
detaljplan, utan en ny detaljplan ska tas fram. 

Under samrådstiden inkom ett flertal yttranden med många viktiga synpunkter. Mest 
ifrågasatt är buller-, trafik- och parkeringsförhållandet samt höjder på byggnaderna vid 
tilltänkt exploatering. Länsstyrelsen och SGI menar att släntstabiliteten i området behöver 
undersökas grundligare. Länsstyrelsen lyfter även fram att de, sedan en tid tillbaka, vill att 
konsekvenserna av ett 100-årsregn utreds vid framtagandet av detaljplaner. 
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Inkomna yttrande och 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

 
Myndigheter och statliga instanser 

 
1. Länsstyrelsen 

 
Geoteknik 
Statens geotekniska institut (SGI) anger i sitt yttrande att SGI inte har erhållit den 
geotekniska utredningen från kommunen. SGI kan därför inte bedöma om utredningen 
uppfyller de krav man kan ställa för att bedöma eventuella risker för olyckor kopplade till ras 
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eller skred eller om det eventuellt behövs kompletterande undersökningar. Länsstyrelsen 
rekommenderar därför att kommunen stämmer av den geotekniska utredningen med SGI 
innan granskning av planen. 

Vidare anger SGI att släntstabilitet i berg behöver tydliggöras. Enligt den bergtekniska 
utredningen förekommer lösa block inom planområdet som i dagsläget inte bedöms utgöra 
någon risk för människor och byggnader. Det är oklart i vilka fall och framtida förändringar, 
utöver markförändringar, som kan leda till ett behov av rensning, alternativt förankring. 
Kommunen behöver tydliggöra om det föreligger någon risk från instabila slänter inom 
området eller inte och eventuellt säkerställa att åtgärder genomförs innan planen antas. 
Risker för olyckor som kan tänkas inträffa på grund av nedfallande block bör minimeras 
inom planområdet, också under tiden fram till att planen bebyggs. Åtgärder kan villkoras 
enligt 4 kap. 14 § punkt 4 PBL, men lov får bara villkoras för åtgärder som ska vidtas på själva 
tomten. Åtgärder som behöver utföras utanför tomtmark, på allmän platsmark eller utanför 
planområdet behöver därför i första hand utföras innan planen antas. I andra hand kan 
eventuellt bindande avtal tecknas, som säkerställer borttagandet av lösa block, innan planen 
antas. Att så har skett behöver framgå av planens genomförande. 

Översvämning till följd av skyfall 
Sedan en tid tillbaka tar Länsstyrelsen upp risken för översvämning till följd av skyfall i alla 
planer. Extrem nederbörd eller skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som 
förväntas bli vanligare och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 
100-årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen där också planens eventuella påverkan 
på området utanför planområdet behöver ingå. 
Av dagvattenutredningen framgår att ”Vid extremregn måste vattnet kunna flöda ut från 
planområdet och ut på kringliggande vägar för att inte riskera att skada byggnader.” Hur 
kommer detta att påverka allmänna och enskilda intressen? Finns det möjlighet att låta 
dagvatten flöda ut från området utan risk för skador på andras fastigheters byggnader och 
vägar etc.? 

Dagvattenutredning och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Kommunen skriver att MKN för vatten inte kommer att försämras eftersom det kommer att 
renas i en dagvattenanläggning, men så anges även i dagvattenutredningen att: 
”På grund av det tunna jordlagret under den planerade byggnaden i nordväst, kan 
dagvattnet från denna inte renas och fördröjas med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel 
utan leds ut i befintliga dagvattensystem.” ”På grund av den höga densiteten kablar och 
ledningar kring de nya byggnaderna i nordost kan dagvattnet från dessa inte renas och 
fördröjas med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel utan leds ut i befintliga 
dagvattensystem.” 

Med anledning av detta undrar Länsstyrelsen hur mycket av dagvattnet som kommer att 
ledas ut orenat och på så sätt påverka MKN? Kommunen måste därför tydligare redovisa 
mängderna dagvatten som faktiskt renas och då inte påverkar MKN. Samt de mängderna 
orenat dagvatten som skulle kunna få en negativ påverkan på MKN. Varför anses det inte 
motiverat att omhänderta detta dagvatten, hur ekonomiskt orimligt är det? Finns det inte 
någon åtgärd som kan vara rimlig? 

Det anges också i dagvattenutredningen att: 
”Anläggande av grönt tak på de planerade nya byggnaderna kan övervägas som ett annat 
alternativ, vilket skulle fördröja dagvattenavrinningen och minska halten föroreningar. 
Detta är inte vidare utrett utan kan ses som ett ytterligare förslag.” Detta kan möjligtvis 
utredas vidare om det visar sig att det orenade dagvattnet kan påverka MKN negativt. 
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Buller 
Länsstyrelsen noterar att byggnader för boende placeras vid de mest bullrande gatorna 
(Lasarettsgatan och Valbogatan). Visserligen klaras dagens riktvärden med ekvivalent 
ljudnivå om 60 dBA även för bostadshusen som ligger utmed gatorna, men 
planeringsmässigt vore det bättre att lägga mindre känsliga verksamheter längs gatorna och 
bostäderna längre in i området. 

Kulturmiljö 
Sjukhusområdets olika byggnader bör redovisas tydligare, så det bl.a. framgår vilken som är 
den äldsta delen. Den äldsta delen, från 1932, beskrivs som bevarandevärd och att 
byggnaderna är unika i staden. Planen bör kompletteras med en beskrivning av vilka dessa 
bevarandevärda egenskaper är. För att dessa värden ska kunna bevaras behöver också 
bestämmelser på plankartan utformas så att de säkerställer de beskrivna värdena. Det kan 
vara lämpligt med en byggnadsantikvarisk utredning som grund för beskrivningen. 

Social hållbarhet och bebyggelsestruktur 
Angående lek och rekreation hänvisas till rekreationsområdet norr om planområdet. 
Området ser ut att bestå av en berghäll med sparsam vegetation. I planbeskrivningen finns 
inget beskrivet om lekplatser inom planområdet. Lekplatser nära bostaden är viktigt för 
mindre barn men även större barn behöver inspirerande samlingsplatser nära bostaden. 

Med höga byggnader skuggas marken i stor omfattning. En solstudie kan visa hur 
utomhusmiljön påverkas av skuggeffekter och var det är lämpligt att planera lekytor och 
uteplatser. 

Värmecentral 
Länsstyrelsen anser att det behövs en bättre beskrivning av vad värmeverkets placering inom 
planområdet betyder både för verksamheten och för de boende. I planbeskrivningen på sid. 
13 beskrivs området summariskt ihop med de andra vårdlokalerna under punkt 2. 
Värmeverket bör med fördel beskrivas separat eftersom den sticker ut i jämförelse med andra 
delar av planen. Det bör framgå hur värmecentralen påverkar bostadsområdet exempelvis 
genom utsläpp till luft. Betyder ändrade bygghöjder att boende eller verksamheter påverkas 
av utsläpp från verksamheten? Kan värmecentralens verksamhet inskränkas genom den 
ökade byggnationen? 

Trafik 
Trafikverket bedömer att statlig infrastruktur påverkas marginellt och har 
därmed inget att erinra. 

Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid 
tillämpningen av miljöbalken. 

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
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Kommentar: 

Geoteknik 
Kommunen har varit i kontakt med SGI och kompletterat handlingarna med det underlag 
som är nödvändigt. SGI har därefter inkommit med ett uppdaterat yttrande (se SGIs 
yttrande). I enlighet med yttrandet ska en komplettering till befintlig bergteknisk utredning 
(Geosigma 2017-06-30) beställas i syfte att tydliggöra släntstabiliteten i berg och se över 
behovet av eventuella åtgärder. 

Översvämning 
Dagvattenutredningen (Geosigma 2017-06-30) kommer att kompletteras med en utredning 
av 100-årsregn och vad det innebär för påverkan på allmänna och enskilda intressen. 

Dagvattenhantering 
De miljökvalitetsnormer som kan påverkas av förändringen av detaljplanen är 
miljökvalitetsnormer för ytvatten eftersom Gullmarn ligger i planområdets närhet. I 
dagvattenutredningen står det att förändringen av detaljplanen medför att 
förutsättningarna för att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer för Gullmarns ytvatten 
kommer att förbättras med avseende på ekologisk status då utsläppen av kväve och fosfor 
minskar. Det sker dock en ökning av metallkoncentrationerna, som sannolikt orsakas av 
den större andelen tak inom planområdet. Föreslagen bebyggelse i detaljplaneförslaget har 
ändrats sedan utredningen togs fram och innebär nu en betydligt lägre ökning av takareal. 
Även om exploateringen bara medför en liten ökning av takareal utgör gröna tak och/eller 
andra miljövänliga takmaterial alternativ som exploatören uppmuntras till att överväga med 
hänvisning till både dagvattenutredningen och kommunens gröna strategi. Detta ska 
förtydligas i planbeskrivningen. 
Den bebyggelse i nordväst som det refereras till i utredningen av dagvatten har numera tagits 
bort från exploatörens utbyggnadsplan. 

Det anses inte rimligt att omhänderta dagvattnet från de nya byggnaderna i nordost lokalt då 
det är i strid med platsens förutsättningar. Det är många kablar och ledningar som ligger 
under mark och förhindrar ett lokalt omhändertagande. 

I och med de åtgärder som rekommenderas i utredningen och som detaljplanen lägger till 
rätta för kommer Gullmarn inte att påverkas negativt av förändringen i bebyggelsen. 

Buller 
Enligt bullerutredningen (Sweco 2017-06-30) ligger ljudnivån utanför fasaden på samtliga 
byggnader inom området under angivna riktvärden för buller. Kommunen bedömer att det i 
dagsläget är mest lämpligt med bostäder längs med gatorna då befintliga lokaler längre in på 
området är mer lämpade för verksamhet. Det är både i kommunens och fastighetsägarens 
intresse att befintliga verksamheter kan vara kvar på området, men i och med att 
detaljplanen ska vara hållbar över tid tillåter planen att bostäder även kan etableras längre in 
på området. 

Kulturmiljö 
Bohusläns museum har i sitt yttrande kort sammanfattat sjukhusets historia. Antikvarien 
skriver också att de tillstyrker förslaget men anser att en återuppbyggnad av den ”lätt 
svängda” takfoten ska säkerställas vid bygglovsskedet. Kommunen ska, med stöd från 
antikvarisk expertis, undersöka hur de bevarandevärda egenskaperna kan säkerställas med 
planbestämmelser. 
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Social hållbarhet och bebyggelsestruktur 
Texten om lek och rekreation kompletteras i planbeskrivningen med en mer utförlig 
beskrivning av de möjligheter och förutsättningar som finns inom och i närheten till 
planområdet. 

Värmecentral 
LEVA i Lysekil bedriver sedan 2003 en reservanläggning för värmeproduktion till 
fjärrvärmesystemet i Lysekil. Anläggningen är placerad i en panncentral i Hemsös lokaler i 
anslutning till sjukhuset. LEVA har kontaktats och inkommit med underlag för en mer 
utförlig beskrivning av värmecentralens verksamhet. Denna beskrivningen kommer att tas 
med i granskningshandlingarna. 

 
 

2. Statens geotekniska institut (SGI) 
 

Underlag: 

• Samrådshandling, med plankarta och planbeskrivning 2018-03-20 
• Bergteknisk utredning; Bergstabililtet och gammastrålning. Upprättat av Geosigma 

2017-06-30 
• Geoteknisk undersökning för detaljplan för sjukhusområdet Slätten 15:7 m.fl. Lysekils 

kommun, Projekterings PM, Geoteknik Upprättat av Geosigma 2017-07-07 

 
Allmänt anser SGI att en detaljerad utredning enligt IEG rapport 4:2010 alt. IEG rapport 
6:2008, ska utföras i samband med ett planarbete för att klarlägga om det finns ett reellt 
stabilitetsproblem inom eller i anslutning till planområdet. Översänd geoteknisk utredning 
daterad 2017-07-07, har området geotekniska förutsättningar undersökts i sådan omfattning 
att utredningen delvis uppnår detaljerad utredningsnivå. I detta fall, när undersökt område 
från geoteknisk säkerhetssynvinkel är gynnsamt, kan en översiktig analys av stabiliteten 
anses tillräcklig. I utredningen konstateras att totalstabiliteten är tillfredställande. Denna 
bedömning utgår ifrån gynnsamma förhållande såsom små marklutningar, begräning i 
marklast som påförs och lerans hållfasthetsegenskaper. 

Det bör noteras att vid tillståndsbedömningen av områden stabiliteten ska markanvändning 
Planläggning enligt Tabell 4.2 i IEB rapport 4.2010 nyttjas. 
SGI anser att släntstabiliteten i berg behöver tydliggöras. Det förekommer enligt den 
bergtekniska utredningen lösa block inom planområdet, som i dagsläget inte bedöms utgöra 
någon risk för människor och byggnader. Det är oklart i vilka fall och framtida förändringar, 
utöver ”markförändringar” som kan leda till ett behov av rensning, alternativt förankring. 
Båda alternativen nämns i utredningen som möjliga behov. SGI anser att det tydligt behöver 
framgå att det antingen inte föreligger någon risk från instabila slänter inom området, 
alternativt att åtgärder genomförs för att säkerställa att så blir falllet innan planen träder i 
kraft. 

 
 

Kommentar: 

En komplettering till befintlig bergteknisk utredning (Geosigma 2017-06-30) ska beställas i 
syfte att tydliggöra släntstabiliteten i berg (se kommentar till länsstyrelsens yttrande om 
geoteknik). 
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3. Lantmäteriet 
 

Utfartsförbud inte OK i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna 
platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en 
planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det inte att säkerställa att det 
är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara allmänplats i den angränsande 
planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området utanför 
det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet. 

Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika 
dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa planer 
har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa 
bestående av några meter allmän plats utanför utfartsförbudet. 

Markägande 
Enligt Lantmäteriets registerkarta omfattas även fastigheten Slätten 1:29 av detaljplanen. 
Detta och konsekvenserna för denna fastighet bör anges i planbeskrivningen. 

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 
Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den ev. anläggningsförrättningen 
som behövs för genomförandet av detaljplanen. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den 
egna fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av 
detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta 
menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 
avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande 
fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. (prop. 
2009/10:170 s. 435)” 

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där 
respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den 
aktuella fastigheten. 

Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där 
förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanläggningar, med 
plankartan som bak-grund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av 
juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra 
detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Delar av planen som bör förbättras 

Gatunamn 

I planbeskrivningen refereras till bl. a Lassarettgatan, Långevisgatan och Gymnasievägen, 
men det framgår inte av grundkartan var dessa ligger. 

U-Område 

Det u-område som är utlagt skiljer sig något från den befintliga ledningsrättens sträckning. 
Är tanken att ledningen skall flyttas bör detta beskrivas i planbeskrivningen. 
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Äldre tomtindelning 
För fastigheten Slätten 15:7 finns en upprättad tomtindelning, Läkaren, akt 1484K-2380, 
antagen 1957-04-08. Lantmäteriet har inte tillgång till akten men vill därför passa på att 
påminna om följande: 

Tomtindelningen gäller numera som en fastighetsindelningsbestämmelse till gällande 
detaljplan. Något som är viktigt att tänka på är att planområdesgränsen anpassas till 
fastighetsindelningsbestämmelserna så att den nya planområdesgränsen inte dras rakt 
igenom vad som är bestämt att bli en fastighet enligt äldre tomtindelning. Det är även viktigt 
att det av plan- och genomförandebeskrivningen fram-går hur dessa 

Planekonomi 
Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen exempelvis saknas… ...... I 
Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap. 15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd: ”…(text fattas). 

Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare och 
rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar kopplingen till kommunens 
investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt genomförbar…(text fattas). 

Plankarta 
En del av plankartan (se utklipp nedan) är otydlig och svårtolkad gällande u-område mm. 
vilket försvårar genomförandet av detaljplanen. Notera även att plangränsen är felaktig i det 
aktuella området 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från 
och med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller 
inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett: 

• Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med plan-bestämmelser. I detta fall är bestämmelsen BCDK 
respektive CED redovisad på samma rad bland planbestämmelserna. 
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Kommentar: 

Utfartsförbud inte OK i planområdesgräns 
Utfartsförbudet i plangräns i planens sydöstra hörn plockas bort. Utfartsförbudet i den södra 
planområdesgränsen gränsar till allmän plats på planområdet och får vara kvar. 

Markägande 
Planbeskrivningen uppdateras i syfte att beskriva konsekvenserna för Slätten 1:29. 

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 
Det är i dagsläget inte aktuellt med en fastighetsdelning och det föreligger därmed inte heller 
behov av en anläggningsförrättning för genomförandet av detaljplanen. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 
En fastighetskonsekvensbeskrivning ska upprättas. 

Gatunamn och u-område 
Gatunamnen läggs in i kartan i planbeskrivningen. 
Beskrivning av ledningsrättens dragning samt att det krävs en omprövning av ledningsrätten 
för att anpassa den efter ledningens läge förtydligas i planbeskrivningen. 

 
Äldre tomtindelning 
Tomtindelningen är redan upphävd i och med tidigare planarbete. Detta har nu uppdaterats i 
fastighetsregistret. 

Planekonomi 
Text som fattas i yttrandet har stämts av med lantmäteriets handläggare. 

Planbeskrivningen kompletteras med en översiktlig beskrivning av de ekonomiska 
konsekvenserna för kommunen och för enskilda fastighetsägare inom planområdet. 

Plankarta 
Gränslinjerna i plankartan rättas upp och förtydligas. 

Plankartan följer inte boverkets rekommendationer 
De olika användningarnas beteckningar redovisas var för sig i listan med planbestämmelser 
på plankartan. 

 
 

4. Bohusläns Museum 
 

Ursprunget till Lysekils sjukhus (lasarett) var en sjukstuga uppförd 1921 strax utanför 
dåvarande stadsgränsen vid Valbogatans förlängning. Den brann dock ned 1929 och ersattes 
1932 av en liknande i tegel. De första lasarettsbyggnaderna invigdes 1949. Utbyggnaderna 
har sedan fortsatt till det utförande Lysekils sjukhus har idag. Vårt underlag för 
anläggningens byggnadshistoria är begränsad. 

Vi tillstyrker förslaget men anser dels att vid bygglovsstadiet den ”lätt svängda” takfoten hos 
byggnaderna 4 (enl. sid 13 i planbeskrivningen) i möjligaste mån återskapas vid höjningarna 
av byggnaderna dels att anläggningen i sin helhet fotodokumenteras mm. innan den stora 
omvandlingen påbörjas. 
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Kommentar: 

Kommunen ska, med stöd från antikvarisk expertis, se till att de bevarandevärda 
egenskaperna säkerställs med planbestämmelser. 

En beskrivning av att anläggningen i sin helhet ska fotodokumenteras innan ändringar görs 
på byggnaderna skrivs in i planbeskrivningen. 

 
 

5. Skanova AB 
 

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

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

Kommentar: 

Yttrandet noteras. Informationen om undanflyttning av Skanovas anläggningar infogas i 
planbeskrivningen. 

 
 

6. Västtrafik AB 
 

Västtrafik har tagit del av Detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. Planens 
huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att utöka användningsområdet inom 
fastigheten Slätten 15:7. 

Västtrafik ser positivt på en utbyggnad i anslutning till redan befintlig kollektivtrafik och har 
inga ytterligare synpunkter på planen. 

Kommentar: 

Yttrandet noteras. 
 
 

7. Myndighet för samhällsskydd och beredskap 
 

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

Kommentar: 

Yttrandet noteras. 
 
 

8. Vattenfall Eldistribution AB 
 

Vattenfall Eldistribution har inget erinra. 

mailto:skanova-remisser-goteborg@skanova.se
mailto:skanova-remisser-goteborg@skanova.se
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Kommentar: 

Yttrandet noteras. 
 
 
 

Kommunala instanser 
 

9. Socialnämnden 
 

Förvaltningen känner inte till en eventuell utökning av befintlig verksamhet som omnämns i 
planbeskrivningen, avseende den byggnad som Skärgårdshemmet är lokaliserad i. Förslaget 
är ytterligare ett våningsplan på befintlig byggnad. 

Förvaltningen bedriver idag verksamhet i fastighet nr 5 i form av korttidsvistelse för barn. 
Vid en ombyggnation måste dessa ersättas av nya lokaler anpassade för verksamhetens 
behov. 

Om Skärgårdshemmet, fastighet nr 1, byggs på med ytterligare ett våningsplan, kommer den 
innergård som ligger mellan huskropparna att bli instängd och mörk. Här finns idag en 
populär vinterträdgård som används mycket av de boende på Skärgårdshemmet för att 
tillgodose brukarnas behov av utevistelse. Att detta behov kan tillgodoses på annat sätt bör 
vägas in i planen 

Det är viktigt med fortsatt hög tillgänglighet runt byggnaderna för fastigheterna 
Sjukhusområdet Slätten 15:7 m.fl. Socialförvaltningen bedriver verksamhet i form av särskilt 
boende samt korttidsvistelse för barn på området. I dessa bostäder finns brukare med 
funktionsnedsättning och behov av framkomlighet för människor med nedsatt rörlighet samt 
att deras eventuella transportfordon kan komma fram till boendet 

Området ligger centralt i Lysekils tätort och det är viktigt att tillgänglighet finns runt samtliga 
byggnader för personer med olika funktionsvariationer. 

Vid bebyggelse av nya bostäder kan en eventuell inflyttning i kommunen ske som i framtiden 
kan leda till ett ökat behov av den service som förvaltningen tillhandahåller. 

 
 

Kommentar: 

Gällande en eventuell utökning av befintlig verksamhet i Skärgårdshemmet så finns det inga 
planer för sådan byggnation i dagsläget. Detaljplanen ska däremot säkra framtida 
möjligheter och vara hållbar vid ändrade behov Skulle ett behov av fler lokaler uppstå så är 
det möjligt inom ramen av detaljplanen. 
Även vad gäller fastighet nr 5, där det idag bedrivs verksamhet i form av korttidsvistelse för 
barn, finns det i dagsläget inga planer om en ny byggnad. 

Det har tagits fram en 3D-modell som används i en sol- och skuggstudie på planområdet. 
Ljusförhållandet på Skärgårdshemmets innergård kommer att studeras närmare. 

Detaljplanen ska säkerställa att markanvändningen på planområdet är lämplig. Krav på 
tillgänglighet runt bostäderna ställs i förbindelse med ansökan om bygglov. 
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10. Leva i Lysekil AB 
 

VA 
 

• Under punkten Organisatoriska frågor, Ansvarsfördelning 
Vatten, spillvatten – och dagvattenledningar utanför u-områden ska även innehålla 
dagvattenanläggning. 

• Under punkten tekniska frågor, Vatten, spillvatten och dagvatten. 
Befintliga ledningars läge måste beaktas vid genomförandet. ev. flyttning/ombyggnad 
ska bekostas av exploatören ersätts med: 
Befintliga Va-anläggningars läge måste beaktas vid genomförandet, ev. 
flyttning/ombyggnad eller uppdimensioneringar ska bekostas av exploatören. 

• Under punkten Tekniska frågor, Vatten, spillvatten och dagvatten 
Både befintliga dricksvatten- och spillavloppsledningar till området har tillräcklig 
kapacitet för de ändringar planen medför. 

• Under delar av planområdet går Lysekils avloppstunnel, denna ska beaktas och 
arbeten får anpassas så att ingen åverkan sker. Servitut för avloppstunneln finns 14- 
LYS-175 

 

• Skötselplan för dagvattenanläggning bör upprättas 
• Leva skall vara part i det exploateringsavtal som ska tecknas innan planens 

antagande. 

EL 
• Sjukhusets el matning sker idag via fastighetsägarens 10 kV ställverk. Skall det vara så 

i fortsättningen också eller önskas lågspänningsabonnemang? Vid lågspänningens 
abonnemang bygger LEVA en transformatorstation. I så fall erfordras ett ES område 
för en transformatorstation inom området. 

• De nya byggnaderna 3 och 5 får inte matas via fastighetsägarnas befintliga 10 kV 
ställverk då byggnaderna är avsedda för bostadslägenheter. För dessa byggnader 
krävs var sin ny el servis. Vi bedömer att dessa kan matas från LEVAs befintliga 
Transformatorstation på Trötemyrsvägen. Markerat med gult i nedanstående karta. I 
nuläget finns ca 250 kW ledig kapacitet i stationen. Om det skall byggas en ny 
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transformatorstation inom området enligt ovanstående punkt matas husen från 
transformatorstationen. 

 

Gatubelysning 

• Befintliga gatubelysningsnät framgår av nedanstående karta. Eventuell flytt stolpar 
och ledningar bekostas av exploatören. 
OBS!! Ledningar och stolpar är inte mätta. 
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Fjärrvärme 

• De nya byggnaderna 3 och 5 kan anslutas till befintliga fjärrvärmeledning på 
Valbogatan. Alternativt kan byggnaderna anslutas till befintlig fjärrvärmecentral. 

Kommentar: 

VA 
Synpunkterna om text i planbeskrivningen under organisatoriska och tekniska frågor noteras 
och ändringar/förtydliganden i beskrivningen genomförs. 
Det är fastighetsägarens ansvar att sköta dagvattenanläggningen. Information om att en 
skötselplan bör upprättas har skickats vidare till exploatören/fastighetsägaren. 
Det föreligger idag inget behov för ett exploateringsavtal. 

El 
Frågan angående val av el matning är skickad vidare till exploatören/fastighetsägaren och 
följs upp till granskning. 

Gatubelysning och Fjärrvärme 
Synpunkterna noteras. 

 
 

11. Rambo AB 
 

Rambos synpunkter utöver den generella beskrivningen som står i planbestämmelserna. 

Dagens avfallshantering sker utifrån olika verksamheter från flera platser inom 
detaljplanområdet. 
Vi utgår ifrån att avfallshanteringen kommer att organiseras olika från olika plaster och 
verksamheter även i fortsättningen. 

Vi vill gärna att ni redan i detaljplaneskedet och framför allt vid bygglovshantering ser över 
befintliga uppsamlingsplatser, kärlplaceringar och framkomlighet för sophämtningsfordon, 
så att eventuella brister för sorteringsmöjligheter och arbetsmiljö kommer att åtgärdas. 

För en av de befintliga hämtplatserna, Centralköket, sker hämtning av avfallet via den 
befintliga lastkajen. Denna hantering uppfyller inte dagens krav på en bra arbetsmiljö vid 
hämtning/tömning och är i stort behov av förbättring. 
Ska detta hus del byggas om så ska planering för avfallshantering och hämtning/tömning 
ingå i detaljplanearbetet. Om inte detta hus del ska byggas om, ska vi redan nu förändra och 
förbättra hämtning/tömning av avfallet så att en bra arbetsmiljö kan uppnås. 

 
 

Kommentar: 

I detaljplanen ser vi till att det finns goda förutsättningar för en välfungerande 
avfallshantering. Enligt rekommendation från Rambo hänvisas det i planbeskrivningen till 
Rambos lokala avfallsföreskrifter. 
Stycket om avfallshantering i planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av att 
hämtning av avfall vid lastkajen vid centralköket ska uppfylla dagens krav på en bra 
arbetsmiljö. 
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Sakägare 
 

12. Kjell och Anita Wallin, Kronberget 1:166 
 

Som boende på Långeviksgatan 3, Kronberget 1:166, har vi uppmärksammat hur trafiken 
genom vårt bostadskvarter ökat avsevärt de senaste åren. 

Efter att LEVA har flyttat delar av sin verksamhet till Långevik, har dels trafiksituationen, 
dels trafikmiljön, försämrats påtagligt. Detta till följd av att en frekvent tung trafik leds 
genom bostadskvarteret, till o från LEVAs lagerdepå. 
Till tung trafik åsyftas exempelvis lastbilar, lastbilar med släp, grävmaskiner, grävskopor, 
fraktbilar, dumpers. 

Den ökande trafiken med påföljande störningar påverkar bullernivån i kvarteret dagtid, men 
också kvällar o nätter året om, inte minst under snöröjningsperioden. 

Den del av Långeviksgatan som leder trafik till såväl Reningsverk, LEVAs verksamhet och 
Långeviks Båthamn, är i princip enfilig. Detta pga. att gatan upptas av privata parkerade 
fordon, då det råder stor brist av parkeringsplatser för besökande till närområdet, så som 
kringliggande arbetsplatser. 

Kommunen överväger nu att ändra Detaljplanen för Sjukhusområdet, till förmån för 
nybyggnation i form av bl.a. bostäder, skola o kontorsbyggnader. 
Detta skulle innebära en avsevärd ökad trafik genom bostadskvarteret. 

I den information som hittills framkommit gällande ny Detaljplan, kan vi inte utläsa hur 
trafik och parkerings situationen skall tillgodoses eller lösas. Likaså gäller planerna för 
cykelväg och trottoar. 

Vi ser det därför som högst angeläget att Kommunen beaktar de nuvarande 
trafiksvårigheterna, så att inte trafikmiljön försämras ytterligare. 

Innan Kommunen går vidare med planerna vill vi ta del av en beskrivning över hur trafik och 
parkeringsfrågan skall lösas. 

 
 

Kommentar: 

Vad gäller trafiken på och i anslutning till planområdet så har det tagits fram en 
trafikutredning med förslag till åtgärder. Kommunen har utifrån den sett över vilka åtgärder 
som är viktiga för detaljplanens genomförande samt vilka åtgärder som eventuellt kan bli 
aktuella på sikt. I samband med detaljplanen har kommunen bedömt att en breddning av 
vägbanan vid korsningen Lasarettsgatan/Gymnasievägen är aktuell. Övriga förslag tar 
kommunen med sig vidare i planeringen av kommande trafikåtgärder. 

Leva har informerats om att det föreligger synpunkter om störningar som följd av en ökad 
trafik till och från Levas lagerdepå i Långevik. 

Parkeringsfrågan har lösts genom att ta fram en detaljplaneanpassad parkeringsnorm som 
går att uppdatera vid förändrade behov. I dagsläget är kommunens ambition att gå mot ett 
lägre bilberoende vilket medför att samutnyttjande av parkeringsplatser har varit en viktig 
strategi i framtagandet av parkeringsnormen. 
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13. Annelie och Markus Fjellsson, Slätten 26:27; Claes Olsson, 
Slätten 15:8; Håkan Johansson, Slätten 26:24; Kenneth Lundqvist, 
Slätten 26:28; Susanne Kindstedt och Håkan Kindstedt, Slätten 
15:13 

 
1. Ett genomförande av planen innebär att sjukhusområdet som redan idag är bebyggt med 
stora byggnadsvolymer kommer att utökas med en mycket ökad bebyggd markyta. Det blir 
framförallt betydligt högre höjd på byggnaderna och fler våningar. Området blir, om planen 
genomförs, mycket hårt exploaterat. Detta rimmar dåligt med omgivande befintlig 
bebyggelse som mestadels består av småskaliga villabebyggelse. 

2. För området 3 sägs att de befintliga byggnaderna som idag är i två våningar ska rivas och 
ersättas med nya byggnader i fyra våningar. Det hänvisas även till gällande detaljplan och att 
det blir en höjning av nockhöjden på en meter i förhållande till denna. En meter låter kanske 
lite, men vi anser att redan den höjd som gällande plan medger är för hög. Det som ska 
bedömas måste ju vara lämpligheten och konsekvenserna av det som ska byggas enligt den 
nya planen och inte vad den plan som ska ersättas innehåller! Det föreslås en höjning från två 
till fyra våningar. Detta kommer att, för vår fastighet, innebära att de nya byggnaderna 
kommer att ta bort det mesta av solljuset, då de ligger väster och sydväst om vår fastighet. 

3. Det är anmärkningsvärt och en stor brist i planhandlingarna att konsekvenserna för 
grannfastigheterna över huvud taget inte behandlas. Det är endast fastighetsägarnas/ 
exploatörernas intressen och allmänintressena som behandlas i planen. Detta är inte 
förenligt med lagkraven. Konsekvenserna för berörda fastigheter ska redovisas, även om de 
som i detta fall ligger utanför gränsen till planområdet. I sydväst, söder och öster ligger 
småhusfastigheter som via allmän plats gränsar till planområdet, Mest påverkade av de 
ökade byggnadsvolymerna blir fastigheterna öster om Valbogatan. Eftersom det inom 
planområdet kommer att bo och verka betydligt fler människor än idag, så kommer påverkan 
från ökad trafik till och från området att beröra alla som har fastigheter i anslutning till 
planområdet. 

4. Vi kräver att en sol- och skuggstudie tas fram som visar vilka konsekvenser de ökade 
byggnadsvolymerna kommer att få för vår fastighet. Det bör självfallet även göras för övriga 
berörda fastigheter utmed Valbogatan. Denna måste göras innan granskningshandlingar 
upprättas. 

5. Vi ser det som märkligt/olämpligt att beslut om behovsbedömning och samråd om planen 
har tagits av en tjänsteman på delegation. Med tanke på hur omfattande planförslaget är med 
mycket stora byggnadsvolymer så borde enligt vår uppfattning dessa beslut tagits på 
nämndnivå av folkvalda politiker. 

6. Gällande detaljplan är inget argument. Det är vad den nya planen medger som ska 
bedömas. Redan ett fullt utnyttjande av gällande detaljplan innebär för hög exploatering och 
oacceptabel påverkan för grannfastigheter. 

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

8. Varför görs ingen MKB (miljökonsekvensbeskrivning)? Har Länsstyrelsen granskat och 
godkänt planförslaget som är utskickat för samråd? 
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9. Varför görs ingen modell över planändringen, så att även icke kunniga inom 
detaljplanering kan se vilka konsekvenser, som det föreslagna detaljplaneförslaget innebär? 

10. Tidplanen för detaljplanen är mycket kort. Vi anser att det inte är lämpligt att skynda 
fram något som kommer att påverka, så många. Speciellt inte när förslaget innebär en 
mycket stor överexploatering av nämnda område! 

11. Det konstateras i planbeskrivningen att planförslaget överensstämmer med kommunens 
översiktsplan. I ÖP står det "allmänt ändamål och centrumbebyggelse". Bostäder kan under 
vissa förutsättningar accepteras. Aven av detta skäl borde planarbetet inletts med ett 
planprogram. Förslaget till detaljplan överstiger med råge syftet för intentionerna i gällande 
översiktsplan, vilket man i planbeskrivningen hänvisar till att man håller sig inom! Området 
har i alla tider varit avsatt och avsett för sjukvård, med där tillhörande verksamheter. 

12. Den bebyggelse som den föreslagna detaljplanen tillåter kommer att orsaka betydande 
olägenhet i form av skuggning av vår fastighet och tomt. Detta då en stor del av vår tomt, 
inkluderat uteplats kommer att skuggas under en större del av dagarna vår-, sommarhöst och 
vinter, även kvällar. Den föreslagna placeringen av bostadshusen kommer även att leda till 
direkt insyn i vår bostad från planerade byggnads fönster (och eventuella balkonger),20 
meter vilket vi anser är alldeles för nära. 

13. Enligt Fastighetsbyrån í Lysekil kommer värdet på vår fastighet att minska. I 
storstadsområden och starkt expansiva kommuner kan förväntningar om ökad exploatering 
ge incitament for exploatörer att köpa upp fastigheter i ett omvandlingsområde och därmed 
åstadkomma en realiserbar värdeökning till dess ägare. Där kan en omvandlingsprocess 
också väntas ske inom relativt nära tid. Då Lysekil är en mindre ort på landsbygden, väntas 
inte att planförslaget ger den utvecklingen. Här får det med största sannolikheten motsatta 
konsekvenserna. 

14. Vi anser att byggplanerna innebär en oacceptabel inskränkning av våra friheter. I 
förslaget till detaljplan tas ingen hänsyn till kringliggande fastigheter och vi känner oss nu 
väldigt ledsna och oroliga inför framtiden. 

15. Om Hemsö får som de vill, kommer området att exploateras kraftigt, och kommer att 
kunna säljas på marknaden till högstbjudande. Detta kommer att påverka området för all 
framtid. 

16. Andra tomter som är lämpliga för bebyggelse med hyreshus och bostadsrätter kan finnas 
tillgängliga i Lysekils kommun. En aktuell översiktsplan saknas varför allmänna intressen för 
detaljplanerat område inte är preciserat och konkretiserat. Alternativa platser som är bättre 
lämpade att uppföra hyreshus på kan således finnas. 

17. Pga. ovanstående punkter, anser vi att detaljplanen medför en avsevärd försämring av 
hela kvarterets livs- och boendemiljö, trafiken som idag gränsar till maximum, kommer att 
nå oacceptabla nivåer. Vi anser, med vad vi här ovan anfört, att planförslaget skall omarbetas 
i sin helhet! 

 

Kommentar: 

1. Exploatörens utbyggnadsplaner innebär inte en mycket ökad andel bebyggd mark 
utan, som det skrives i yttrandet, först och främst en ökning på höjden. Undantaget är 
planområdets sydöstra del. Lysekil behöver bostäder och sjukhusområdet har pekats 
ut som ett lämpligt område för högre exploatering i och med att det ligger centralt och 
högt beläget. Den höga belägenheten medför en minst möjlig inverkan på utsikt för 
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kringliggande bebyggelse i Lysekil tätort som annars har liten yta kvar att bebygga. 
Målet i planen är att bebyggelsen ska vara en förlängning av befintlig bebyggelse längs 
med Valbogatan. 
Det är även ett mål i flera av kommunens strategiska planer (översiktsplanen, 
boendestrategin och markförsörjningsstrategin) att bevara obebyggd mark i tätorten 
då det är en viktig resurs ur rekreationssyfte. 

2. Den nya detaljplanen medför konsekvenser vad gäller sol- och skuggförhållanden för 
en del av de omkringliggande fastigheterna. Förändringar i dessa förhållanden har 
studerats i en digital modell som har utgjort underlag för vilka höjder som 
byggnaderna inom planområdet kan tillåtas få. Modellen är en arbetsmodell som 
uppdateras och studeras vidare under planprocessens olika faser. 

3. Konsekvenserna för omgivningen är en självklar del i framtagandet av detaljplanen, 
vilket också är därför inkomna yttranden är viktiga för vidare planarbete. 
Kommunens resonemang kring detaljplanens innehåll redovisas i planbeskrivningen 
och kommer inför granskningsskedet uppdateras, delvis utifrån synpunkter som 
framkommit under samrådstiden. 
För trafikfrågan se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till yttrande 11. 

4. Se ovanstående kommentar till punkt 2. 
5. Ett första detaljplaneförslag presenterades i byggnadsnämndens möte den 8 februari 

2018. Det beslutades då i enlighet med byggnadsnämndens delegationsordning 4:3 
(2016-000021) att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta beslut om samråd 
efter att ha prövat möjligheten att utöka exploateringen med bostäder. 

6. Som tidigare nämnts har sjukhusområdet pekats ut som ett lämpligt område för en 
högre exploatering. Att den gällande detaljplan används som en referens är i syfte att 
förklara att planer på en högre exploatering har funnits med under en längre tid. 
Gällande detaljplan vann laga kraft 1982. 

7. Kommunen har inte sett det nödvändigt att upprätta ett planprogram. 
Detaljplaneförslaget strider inte mot översiktsplanen och antas inte medföra 
betydande miljöpåverkan. 

8. Kommunen har upprättat en behovsbedömning där planförslaget inte bedöms ha 
betydande påverkan på miljön. I Länsstyrelsen yttrande över behovsbedömningen 
delar de kommunens åsikt. 
Länsstyrelsen har även yttrat sig över detaljplaneförslaget i sin helhet under samrådet 
(se länsstyrelsens yttrande). 

9. Som tidigare nämnts så har kommunen tillsammans med exploatören tagit fram en 
digital modell över exploateringen på sjukhusområdet. Vid funderingar kring 
eventuella otydligheter i planhandlingarna uppmuntras det till att kontakta 
kommunen som är behjälplig i att förklara handlingarnas innehåll. 

10. Tidplanen är en beskrivning av planprocessen och följer kommunens nämnds- och 
styrelsemöten under året. Tidplanen är preliminär och ändrar sig under 
planprocessens gång beroende av exempelvis eventuella kompletteringar av 
utredningar. Tidplanen uppdateras till granskningen. 

11. I översiktsplanen står det att tätorten skall kompletteras och utvecklas så att bostäder 
kan uppföras i attraktiva lägen samtidigt som natur-, fritids- och kulturmiljöer 
bevaras och finns tillgängliga i hela tätorten (översiktsplanen sid 85). 
De bostäder som det planeras för är, förutom hyresrätter, även tänkta som 
trygghetsboende och bostäder med service för funktionshindrade. Dessa 
bostadsformer kan, beroende av hur mycket stöd de boende behöver, räknas till både 
vård- och bostadsändamål. 

12. Gällande sol- och skuggförhållanden se kommentar till punkt 2 i detta yttrandet. 
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Avstånd och höjdförhållande till kringliggande bebyggelse är planerad utifrån 
befintlig bebyggelse längs med Valbogatan samt kommunens bedömning om en 
lämplig exploatering på höjden. 

13. Synpunkten noteras. 
14. (15, 16, 17) Förhållandet till kringliggande bebyggelse har studerats, och kommer 

fortsättningsvis att studeras under planprocessen. 
Översiktsplanen används som ett verktyg att använda vid planering av huvuddragen i 
planen. De riktlinjer som där pekas ut stäms av med rådande situation. Sjukhuset är 
ett av få områden inom Lysekils tätort som är lämplig för förtätning. 
Ett av Hemsös huvudsyften med detaljplanen är att få utnyttjat de lokaler som idag 
står tomma och på så sätt kunna skapa ett mer levande område. Att de även planerar 
att bygga mindre lägenheter ser kommunen som en fördel då det idag är brist på 
bostäder för små hushåll. 
Trafiken i området har undersökts i en trafik- och bullerutredning (Sweco 2017-06- 
30) och det har där konstaterats att exploatering inte leder till en försämring i 
området. Vägbanan vid korsningen Lasarettsgatan/Gymnasievägen kommer att 
breddas och medför därför en förbättrad trafiksituation. 

 

14. Susanne och Håkan Kindstedt, Slätten 15:13 
 

1. Samrådstiden har varit alldeles för kort. Det känns som om tjänstemännen i 
kommunen försöker mörka och snabba på arbetet med den nya detaljplanen, utan att 
någon ska hinna att reagera och agera. 

2. När man talar med boende i området, en del hus nära sjukhusområdet, så känner de 
inte till planerna och detaljplanen för sjukhusområdet. Kommunen och dess 
tjänstemän har misskött arbetet med detaljplanen redan från början. När medborgare 
och boende i området inte fått vara med från början, så är det ett hot mot demokratin. 
Kommunen, politiker och dess tjänstemän, ska lyssna på medborgarna, inte begränsa 
deras frihet. 

3. Vi kommer fortsättningsvis att överklaga alla försök till exploatering av 
sjukhusområdet. Om det kommer att rivas och byggas nytt, kommer vi att stämma 
kommunen och kräva ersättning för de obehag som vi kommer att vi utstå. 

 
 

Kommentar: 

För detaljplanen som bedrivs med standardförfarande, såsom detaljplanen för 
sjukhusområdet, är det enligt plan- och byggnadslagen upp till kommunen att bestämma hur 
lång tid samrådstiden ska pågå. För mer omfattande detaljplaner, som bedrivs med ett utökat 
förfarande, är det krav om att samrådstiden ska vara i tre veckor. Det är i kommunens 
intresse att samtliga som berörs av detaljplanen ska få tid att sätta sig in i planen och kunna 
lämna synpunkter. Samrådstiden för sjukhuset varade under sex veckor. Det hölls även ett 
samrådsmöte där kommunen, via media och hemsidan, bjöd in allmänheten för att informera 
om planen och svara på frågor. Hemsö satte även upp information om samrådstiden och 
samrådsmötet i sina lokaler på planområdet. 

Nästa steg i planprocessen är att skicka ut uppdaterade planhandlingar för granskning. Vi 
välkomnar då alla som känner sig berörda av och tveksamma till detaljplanen att skicka in 
yttranden eller kontakta kommunen för mer information. 
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15. Håkan Kihlen och Denny Mattsson, Slätten 18:8 
 

Nr 1: Vi har inget emot byggnationen dock är vi oroliga för sprängningar som kan förekomma 
då vår fastighet ligger på leran. Då det kan bli skador på huset. Och vill därför att de gör 
kontroll på vår fastighet innan och efter för eventuella skador. Slätten 18:8 

Nr 2: Eftersom fastighetsägaren bytt skorsten på värmeanläggningen har det tillkommit oljud 
när den används och är väldigt besvärande. Den gamla skorstenen var mycket högre och var 
bättre då det hördes så lite. Vi har även kontaktat LEVA angående detta. Ny byggnationen 
kommer naturligtvis även få ont av detta om det inte åtgärdas. 

 
 

Kommentar: 

Det är arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete som reglerar rutinerna vid 
sprängning. Det är den som utför sprängningens ansvar att se till att det genomförs en 
riskbedömning och upprättas en sprängplan för varje sprängobjekt innan sprängarbetet 
utförs. 

En komplettering till bullerutredning ska innefatta en bedömning av bullret från skorstenen. 
 
 

16. Gert Oxby DDS, Slätten 15:12 
 

Ett genomförande av planen innebär att sjukhusområdet, som redan idag är bebyggt med 
stora byggnadsvolymer, kommer att utökas ytterligare. Det blir högre höjd på byggnaderna 
och fler våningar. Området blir hårt exploaterat. 

För område 3 sägs att de befintliga byggnaderna, som idag är i två våningsplan ska rivas och 
ersättas med nya byggnader i fyra plan. Det hänvisas till gällande detaljplan och att det blir 
en höjning av nockhöjden på en meter i förhållande till denna. Det föreslås en höjning från 
två till fyra våningar. Infallande solljus kommer att reduceras. 

Det är brist i planhandlingarna att konsekvenserna för grannfastigheterna inte behandlas, 
vilket i sig inte är förenligt med lagkraven. Mest påverkade av de ökade byggnadsvolymerna 
blir fastigheterna öster om Valbogatan. Eftersom det inom planområdet kommer att bo och 
verka betydligt fler människor än idag, kommer påverkan från ökad trafik till och från 
området att beröra samtliga fastigheter i anslutning till planområdet. 

Vi kräver att en sol- och skuggstudie tas fram som visar vilka konsekvenser de ökade 
byggnadsvolymerna kommer att få för respektive fastighet. 

Med tanke på hur omfattande planförslaget är, så borde beslut tas på nämndnivå. 

Gällande detaljplan är inget argument. Redan ett fullt utnyttjande av gällande detaljplan 
innebär för hög exploatering och en icke acceptabel påverkan för grannfastigheterna. 

MKB, miljökonsekvensbeskrivning, har den utförts? 

Tidsplanen för detaljplanen är anmärkningsvärt kort. 

Den bebyggelse som den föreslagna detaljplanen skulle tillåta kommer att orsaka väsentligt 
ökade trafikproblem. En redan högt trafikbelastad Valbogatan, som gränsar till Slätten 15:12, 
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blir mer komplex. Vi utgår från att parkeringsmöjligheten gränsande till Slätten 15:13 och 
15:12 snarast borttages, pga. av försämrad sikt och trång gatubild. 

Vi anser sammanfattningsvis att detaljplanen medför en avsevärd försämrad trafikmiljö och 
anser att planförslaget omarbetas i sin helhet. 

 
 

Kommentar: 

Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till yttrande 12, punkt 1, 2, 3, 5, 6, 8 och 10. 

Vad gäller trafikfrågan se kommentaren till yttrande 11. 
Kommunen anser inte att parkeringsplatserna vid Slätten 15:13 och 15:12 leder till försämrad 
sikt. De bidrar däremot till fler parkeringsmöjligheter och den minskade vägbanebredden, 
som de medför, leder till reducerad hastighet förbi fastigheterna. 

 
 

17. Ingemar Kollin, Slätten 4:7 
 

Den föreslagna refugen på Lasarettsgatan är placerad hindrande vid vår utfart från 
fastigheten. Vi vill att eventuell refug utformas så att in- och ut passage inte försvåras. 
Fastighetsbeteckning: Slätten 4:7 

Hänvisar till nedanstående dokumentation angående detaljplanen på Lysekils kommuns 
hemsida. 

I planbeskrivning_180310 står det: 

"Förändringar: I korsningspunkten Lasarettsgatan/Långeviksgatan/ Gymnasievägen är 
kurvan skarp och såväl större som mindre fordon ”genar”. Därför föreslås en låg refug samt 
en skylt som påbjuder rätt körbana." 

I Trafik-och bullerutredning 170630 illustreras placering av refug, mm: 
"Figur 16: Översikt föreslagna utformningsåtgärder", "Figur 20: Beskrivning förslag 
Lasarettsgatan", m.fl. 

 
 

Kommentar: 

Kommunen planerar att följa trafikutredningens rekommendation genom att bredda gatan i 
korsningen Lasarettsgatan/Gymnasievägen, men planerar inte att anlägga en refug. Detta ska 
förtydligas i planbeskrivningen. 

 
 

18. Christer Larsson och Tove Rosendal, Slätten 5:1 
 

1. En påbyggnad med ett våningsplan på byggnad 1 (enligt planbeskrivningen sid 13) kommer 
drastiskt påverka vår fastighet. Ett våningsplan till gör att man kommer kunna se ner på hela 
vår tomt och att den rätt till personlig integritet som man har på sin egen tomt/fastighet 
därmed kränks. 
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2. Bullerutredningen utförd av SWECO 2017 tar bara hänsyn i sina beräkningar till påverkan 
på byggnader inom detaljplaneområdet, men man har helt utelämnat diskussioner gällande 
resultaten för vår fastighet, Slätten 5:1, trots att vår fastighet omfattas av detaljplanen. Enligt 
bilagorna till bullerutredningen kommer vår fastighet att utsättas för ljudnivåer långt över 
tillåtna gränsvärden. Inga förslag på åtgärder finns beskrivna i WSPs utredning eller i övriga 
dokument trots att vi omfattas av och ligger inom planområdet. 

3. Bullerutredningen tar över huvud taget inte upp påverkan på andra fastigheter i direkt 
anslutning till planområdet, längs t ex Långeviksgatan och Smedgatan, trots att man räknar 
med ökat trafikbuller till följd av utbyggnaden av sjukhusområdet. 

4. Enligt kommunens lokala miljömål ska: ”De lokala miljömålen som redovisas i ÖP 06 ska 
integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och samhällsekonomiska 
intressen. I den här detaljplanen är det övergripande miljömålet ”god bebyggd miljö” 
aktuellt, vilket innebär att: kommuninvånarna skall inte utsättas för bullerstörningar över 
de riktvärden som riksdagen fastställt” 

 
 

Kommentar: 

Kommunen har bedömt att Sjukhusområdet är ett lämpligt område för en exploatering på 
höjden. En avvägning har därefter gjorts med syfte att hitta en balans i höjdförhållandet 
mellan ny och befintlig bebyggelse. Denna avvägning har i sin tur lett till de nockhöjder som 
är tillåtna i detaljplanen. 

En komplettering till bullerutredningen ska beställas där även fastigheten Slätten 5:1 tas med 
i bedömningen. Kompletteringen kommer även att innehålla en bedömning av trafikbullrets 
påverkan på byggnaderna i anslutning till planområdet (i direkt anslutning till Smedgatan, 
Långeviksgatan, Lasarettsgatan och Valbogatan). 

 
 

19. Christian Bjerdén, Kronberget 1:158 
 

Gällande de nybyggnationer och påbyggnader som föreslås, har jag inga synpunkter. 

Min synpunkt gäller det framtida trafik- och parkeringsbehovet. I planbeskrivningen, under 
rubriken ”Gator och trafik”, framställs ett scenario där ett framtida behov i princip 
tillgodoses av dagens vägar och parkeringar. 

Som boende i området så har vi de senaste åren upplevt en markant ökning av trafik samt 
stor parkeringsproblematik. Jag delar inte uppfattningen att dagens vägar och parkeringar 
kommer täcka ett ökat framtida behov av trafik och/eller parkering. 

Det skrivs också; 
”Vid eventuellt nya utbyggnadsplaner i framtiden är parkeringsnormen lätt att justera utifrån 
ny situation på området samt utvecklingen av bilberoendet i samhället.” 

Kommunens skrivning enligt ovan citat blir därför oerhört viktigt för oss dvs att vid minsta 
ökning av trafik och med ev. påföljande parkeringsproblematik informera oss boende om 
vilka åtgärder som ska genomföras innan ökningen sker. 
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Kommentar: 

Fastighetsägaren, Slätten 15:7, har tagit fram ett underlag i form av en detaljplaneanpassad 
parkeringsnorm i syfte att se hur parkeringsfrågan kan lösas utan att en ökad del av 
markytan tas i användning till parkering. Med tanke på planområdets centrala läge och 
närhet till kollektivtrafik är det därför önskvärt att se till en mer lämplig användning av 
marken i form av bostäder, vård, kontor och centrumverksamhet. 

För att skapa en parkeringssituation som är hållbar över tid ska normen kunna uppdateras 
med tiden och vid ändrade situationer och behov. 

För kommentar till trafiksituationen se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till 
yttrande 12 punkt 3. 

 
 
 

Politiska partier 
20. Miljöpartiet 

 
Högre byggnadshöjd bör eftersträvas 
Tillgänglig mark för centrumnära byggnation är begränsad i Lysekils tätort. Kvarvarande 
orörda områden bör bevaras för helårsboendens livskvalitet och hälsa. 

Om Lysekil skall få fler bostäder så bör detta ske genom att byggnationen sker på höjden. 
Därför är det lämpligt att flera byggnader får ytterligare våningsplan på Sjukhusområdet. 
Miljöpartiet kan dock tänka sig att områdets byggnader får betydligt högre höjd. Dels för att 
skapa fler lägenheter och dels för att få mer havsutsikt. 

Cykelbana på Valbogatan 
Trafik från och till området går huvudsakligen via Valbogatan. Med parkeringarna är den 
tyvärr trång och hindrar fler bostäder. Parkeringarna bör tas bort utmed hela Valbogatan och 
istället ersättas med en cykelbana på den västra sidan. 

Dagvatten måste omhändertas 
Detaljplanen föreslår att en växtbädd på 250 m2 skall rena dagvattnet. För att kontrollera 
reningen bör krav ställas på att nå vissa nivåer och att dessa skall årligen mätas. Taken bör få 
grön biologisk växtlighet för att minska mängden dagvatten. 

Avfall bör återvinnas till 90 % 
Idag är återvinningen inte tillräcklig. Boende bör erbjudas en återvinningsanläggning inom 
området så att nästan allt avfall kan återvinnas. 

Lågenergi bör byggas in 
Energiförbrukningen för uppvärmning bör ned i nära noll nivåer såsom EU kräver (mindre 
än 10–20 kWh/m2, år). Solceller för elproduktion och solfångare för varmvatten bör anläggas 
på taken. Om energiproduktion sker på taken så får detta företräde gentemot växtlighet. 

Grönområde säkras 
Närliggande bergsområden bör säkras så att inte dessa blir bebyggda. 
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Kommentar: 

Högre byggnadshöjd bör eftersträvas 
Begränsningen av exploateringen är satt utifrån hänsyn till omgivningen samt vad området 
klarar av med tanke på trafik och parkering. Målet är även att skapa trevliga uteområden på 
marken inom själva planområdet, vilket styr hur hög bebyggelse som kan tillåtas. 

Cykelbana på Valbogatan 
Parkeringsplatserna längs med Valbogatan har en hög utnyttjandegrad. Det anses inte 
relevant för planen att ta bort parkeringsplatserna och ersätta dem med cykelbana. 

Dagvatten måste omhändertas 
LEVA i Lysekil ställer inga krav på rening av dagvatten i dagsläget men rekommenderar att 
en skötselplan för dagvattenanläggningen tas fram. 

Avfall bör återvinnas till 90 % 
Rambo AB har konsulterats under framtagandet av samrådshandlingarna. De hänvisar till de 
av kommunfullmäktige fastställda avfallsföreskrifterna som ska följas. Detta står beskrivet i 
planbeskrivningen. 

Lågenergi bör byggas in 
Lågenergi är inget vi reglerar i detaljplanen. Däremot har regeringen, som ett steg mot ett 
fossilfritt Sverige, infört stöd till anläggandet av solceller. 

Grönområde säkras 
Bergsområdet i den norra delen av planområdet har kryssmarkerats vilket innebär att 
området endast kan bebyggas med komplementbyggnader (PBL 4 kap 11 § 1 st 1 p.). 

 
 

Övriga 
21. Hyresgästföreningen 

 
Hyresgästföreningen tagit del av handlingarna i ärendet och deltagit i samrådsmötet den 23 
april 2018. 

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

Genomförande av planen bör börja med de mest angelägna delarna. Byggnad 1. 
(äldreboendet) och byggnaderna 3 och 5 (rivning av 3 byggnader och upp förande av 3 nya 
byggnader). Detta för att separera byggarbetsplatserna. 

Parkeringen är ett problem och borde lösas i planen. Den gången det endast finns boende 
finns inte möjligheten med sjukvårdens dagsparkeringar och boendes kvälls och 
nattparkering. För hyresgäster är det pest att jaga efter parkering varje dag. 

Ombyggnad av korsningen Lasarettsgatan – Långeviksgatan med en refug är angelägen men 
är det genomförbart. Har bussbolagen sett planförslaget? Busshållplatsen är kanske den 
största i kommunen och mycket viktig. Busstrafiken får inte bli en bromskloss för övrig 
trafik. 
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Vi vill 

1. Att parkeringsfrågan löses i planarbetet. 
2. Att lösningen av busstrafiken redovisas i planen. Båda sidor av Lasarettsgatan. 

Här är synpunkter som inte berör planen men som är viktiga för oss innevånare och som vi 
vill framföra till Lysekils kommunpolitiker. 

De nyaste delarna av sjukhuset är byggda på 1980- och 1990-talet och verksamheten är redan 
kraftigt nerskuren. För oss Lysekils bor är det viktigt att den verksamhets som finns kvar inte 
ytterligare reduceras utan istället byggs ut. Andelen äldre i kommunen stiger och behovet av 
äldre och korttidsboende kommer att öka. Behovet av rehab avdelningens tjänster kommer 
att öka. Det är viktigt att genomförande av planen sker efter vårdbehovens krav. 

Vi vill att kommunen 

1. Upprättar avtal med exploatören som reglerar genomförande av planen. 
2. Upprättar avtal med exploatören som ser till att det blir helårsboende som ger skatt 

till kommunen. 
3. Undersöker om Lysekils bostäder AB kan bygga de tre nya husen. Husen ligger i 

anslutning till Lysekils bostäders hus på Valbogatan. Lysekils bostäder kan garantera 
att det blir hyror till rimliga kostnader och helårsboende. 

 
 

Kommentar: 

Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till yttrande 19 gällande parkeringsfrågan. 

Planförslaget har tillsammans med övriga samrådshandlingar skickats till Västtrafik för 
eventuellt yttrande under samrådstiden. Utredningen av trafiksituationen på och i anslutning 
till planområdet inkluderar busstrafiken och är beskriven i trafikutredningen, SWECO 2017- 
06-330 

Det går inte att i en detaljplan reglera vem som äger eller hyr bostäder. Det går inte heller att 
i en detaljplan styra upplåtelseform, alltså om det ska vara hyresrätt, bostadsrätt eller 
äganderätt. Vi vidareförmedlar däremot information om detaljplanen och exploatörens 
tankar till LyskilsBostäder AB. 

Genomförandeavtal mellan kommunen och exploatören upprättas vid behov. I nuläget ser 
inte kommunen något behov av den typen av avtal, men det kan dyka upp i ett senare skede i 
planprocessen och då leda till ett tecknande av avtal. 

 
 

Fortsatt planarbete 
Föreslagna kompletteringar/justeringar av planhandlingarna med anledning av inkomna 
yttranden: 

• Plankartan uppdateras 
o De olika användningarnas beteckningar redovisas var för sig. 
o Gränslinjerna i plankartan rättas upp och förtydligas. 

• Planbeskrivningen kompletteras/justeras med: 
o Mer utförlig text om lek och rekreation 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 

Sida 26 

o Beskrivning av detaljplanens konsekvenser för fastigheten Slätten 1:29
o Översiktlig beskrivning av planekonomin
o Beskrivning av hämtning av avfall från centralköket i dagsläget
o Uppdaterad tidplan
o Tydligare redovisning av trafikåtgärd vid korsningen Lasarettsgatan/

Gymnasievägen/Långeviksgatan
o Gatunamn i karta
o Mer utförlig beskrivning av LEVAs reservanläggning för värmeproduktion
o Tydligare uppmuntran till att använda miljövänliga takmaterial vid

exploatering på planområdet
o Förtydligande av ledningsrätt
o Beskrivning av att anläggningen ska fotodokumenteras innan förändring
o Beskrivning av dagens situation vid hämtning av avfall vid lastkajen

• Dagvattenutredningen ska kompletteras i syfte att undersöka konsekvenser och 
eventuella åtgärder vid 100-årsregn

• Bergteknisk utredning ska kompletteras i syfte att tydliggöra släntstabiliteten
• Bullerutredningen ska kompletteras med en undersökning av bullerförhållandena på 

fastigheten Slätten XX samt en översiktlig bedömning av trafikbullrets påverkan på 
byggnaderna i anslutning till planområdet. Kompletteringen kommer även att 
innehålla en utredning av industribuller från skorstenen på planområdet.

• De bevarandevärda egenskaperna inom planområdet ska säkerställas, eventuellt 
genom planbestämmelser.

• Sol-, skugg-, och höjdförhållanden fortsätter att studeras i digital modell.
• Fastighetskonskekvensbeskrivning upprättas.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2018-08-16 

Stina Norén Hermansen 

Planhandläggare 
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Dnr: B-2017-58 

 
 

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

 

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

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

 

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

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

mailto:registrator@lysekil.se
http://www.lysekil.se/


2019-08-19 Sid 2/43 

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

 

 

 

Innehåll 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE ..................................................................................................................................... 1 

HANDLÄGGNING ..................................................................................................................................................... 1 

SAMMANFATTNING ................................................................................................................................................ 1 

INNEHÅLL ................................................................................................................................................................ 2 

INKOMNA YTTRANDE OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER ........................................ 4 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA INSTANSER ............................................................................................................. 4 

1. LÄNSSTYRELSEN ................................................................................................................................................................................ 4 
2. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT ..................................................................................................................................................... 5 
3. LANTMÄTERIET ................................................................................................................................................................................. 5 
4. BOHUSLÄNS MUSEUM ..................................................................................................................................................................... 6 
5. TRAFIKVERKET ................................................................................................................................................................................... 6 
6. SKANOVA .......................................................................................................................................................................................... 7 
7. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB ....................................................................................................................... 7 
8. POLISMYNDIGHETEN ......................................................................................................................................................................... 7 
9. MSB MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP ........................................................................................................ 7 

KOMMUNALA INSTANSER ....................................................................................................................................... 8 

10. MILJÖNÄMNDEN ......................................................................................................................................................................... 8 
11. SOCIALNÄMNDEN ........................................................................................................................................................................ 8 
12. UTBILDNINGSNÄMNDEN ............................................................................................................................................................. 9 
13. AVDELNINGEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING ................................................................................................................................ 9 
14. LEVA I LYSEKIL ............................................................................................................................................................................ 9 
15. RAMBO ................................................................................................................................................ 10 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TILL HUVUDSAKLIGA ÄMNESOMRÅDEN .................. 10 

SAKÄGARE ENLIGT FASTIGHETSFÖRTECKNINGEN ................................................................................................ 14 

16. SLÄTTEN 15:9, REINE SAMUELSSON ....................................................................................................................................... 14 
17. SLÄTTEN 26:23, ULRIKA OHLSSON ANDERSSON ................................................................................................................... 14 
18. SLÄTTEN 15:13, SUSANNE KINDSTEDT OCH HÅKAN KINDSTEDT, SLÄTTEN 26:24, HÅKAN JOHANSSON, SLÄTTEN 15:8, 
CLAES OLSSON .......................................................................................................................................................................................... 15 
19. SLÄTTEN 5:1, CHRISTER LARSSON OCH TOVE ROSENDAL ...................................................................................................... 19 
20. KRONBERGET 1:166, ANITA OCH KJELL WALLIN ................................................................................................................... 21 
21. SLÄTTEN 18:8, HÅKAN KIHLÉN OCH DENNY MATTSON ........................................................................................................ 22 
22. SLÄTTEN 15:12, LÄKARVILLAN ................................................................................................................................................ 23 
23. KRONBERGET 3:2, STIG BÖRJESSON ....................................................................................................................................... 25 

POLITISKA PARTIER ................................................................................................................................................ 25 

24. LIBERALERNA ............................................................................................................................................................................ 25 

ÖVRIGA ENLIGT SÄNDLISTAN ................................................................................................................................ 26 

25. HYRESGÄSTFÖRENINGEN.......................................................................................................................................................... 26 
26. HSO HANDIKAPPFÖRENINGEN ................................................................................................................................................ 26 

ÖVRIGA .................................................................................................................................................................. 27 

27. SLÄTTEN 26:20, MAGNUS EKBLAD ........................................................................................................................................ 27 

mailto:registrator@lysekil.se
http://www.lysekil.se/


2019-08-19 Sid 3/43 

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

 

 

28. ULRIKA HOLST, SLÄTTEN 26:13, LARS OCH EMELIA WALLBERG, SLÄTTEN 26:26, GIOVANNA MARIN FLORES, SLÄTTEN 

15:6, STIG EINARSSON OCH TARJA MOILANEN ..................................................................................................................................... 28 
29. SLÄTTEN 17:2, LARS T HANSSON ........................................................................................................................................... 30 
30. SLÄTTEN 36:2, THERESE OCH DANIEL OLOFSSON .................................................................................................................. 31 
31. SLÄTTEN 1:266, TOBIAS OLOFSSON ....................................................................................................................................... 32 
32. SLÄTTEN 26:10, BIRGITTA OCH KJELL GUSTAVSSON ............................................................................................................. 32 
33. SLÄTTEN 26:5, MATS IVARSSON OCH EVA-CARIN MARTINSSON, SLÄTTEN 26:17, ROBERTH FÄGERSTEN OCH ANNELIE 

AXELSSON FÄGERSTEN ............................................................................................................................................................................. 33 
34. SLÄTTEN 26:9, FREDRIK FORSBERG OCH THERESE LUNDBERG .............................................................................................. 35 
35. SLÄTTEN 26:6, JOHAN OCH ANNIKA BERGBRANT .................................................................................................................. 37 
36. SLÄTTEN 6:19, MAGNUS OCH MARIE-LOUISE BÄCK ............................................................................................................. 38 
37. SLÄTTEN 26:27, MARKUS OCH ANNELI FJELLSSON ............................................................................................................... 39 
38. SLÄTTEN 36:8, HANS AXELSSON OCH INGRID ANTONZON .................................................................................................... 39 
39. SLÄTTEN 1:271, LEIF OCH ELISABETH BLAD ........................................................................................................................... 41 
40. SLÄTTEN 1:299, JONAS JIDEVÅG ............................................................................................................................................ 41 
41. SLÄTTEN 26:8, STEFAN LESCHNER .......................................................................................................................................... 41 
42. SLÄTTEN 1:287, LEIF JÄRLKVIST ............................................................................................................................................. 41 
43. SLÄTTEN 26:3, INGRID HALL ................................................................................................................................................... 41 
44. SLÄTTEN 26:4, KATARINA JOHANSSON .................................................................................................................................. 42 
45. SLÄTTEN 1:86, CHRISTIAN JÄRLKVIST ..................................................................................................................................... 42 

JUSTERINGAR EFTER GRANSKNING ....................................................................................................................... 42 

FORTSATT PLANARBETE ........................................................................................................................................ 43 

mailto:registrator@lysekil.se
http://www.lysekil.se/


2019-08-19 Sid 4/43 

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

 

 

Inkomna yttrande och 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

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

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

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

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

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

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

 

 
Myndigheter och statliga instanser 

 

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

 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

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

olyckor, översvämning eller erosion. 
 

Synpunkter på granskningshandlingen 
De synpunkter som har framförts under planprocessen har i allt väsentligt tillgodosetts och 
beaktats. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 
 
 

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

Underlag: 

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

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

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 
 
 

3. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

 
Utfartsförbud ej tillåtet i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas 
mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det inte att 
säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara allmän plats i 
den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för 
området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i 
Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för 
planbestämmelser. 

 
Egenskapsbestämmelser 
Värden för takvinkel och nockhöjd saknas för Slätten 5:1. Bestämmelse om största 
byggnadsarea finns under Planbestämmelser men beteckning saknas i Plankartan. Dessutom 
anges inte om största tillåtna byggnadsarea hänförs till fastighetsstorlek eller ej. 
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Skala och format 
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma. 

 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.) 

 
Format 
Plankartans utbredning skulle kunna minskas och skalan ökas för att göra planen mer tydlig 
och lättläst. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

Format 
Synpunkten noteras och formatet ändras. 

 
 

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 
 
 

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

 
Trafikverket har inget nytt att tillföra i ärendet. 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

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

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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

 
 

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

Vattenfall har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 
 
 

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 
 
 

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

Yttrandet noteras. 
 
 

Kommunala instanser 
 

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

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

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

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

Övriga synpunkter noteras. 
 
 

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

Noteras. 
 
 

12. Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har inget yttrande angående detaljplanen. 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Noteras. 
 
 

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 
 
 

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

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

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

EL 
Inget att erinra. 

Gatubelysning 
Inget att erinra. 

Fjärrvärme 
Inget att erinra. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

 
 

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

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 
 
 

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

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

 
 

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

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

Det framgår av höjd- och solstudien i illustrationsbilagan att det nya detaljplaneförslaget 
innebär minskad utsikt samt ökad skuggning för vissa av grannfastigheterna och, som även 
står skrivet i illustrationsbilagan, är det fastigheterna sydöst om planområdet som berörs 
mest. 
En av de grundläggande principerna vid framtagandet av en detaljplan är att bedömningar i 
olika frågor kopplade till lagstiftningen ska utgå från vad som är en, från allmän synpunkt, 
lämplig markanvändning. Det ska även alltid tas hänsyn till enskilda berörda intressen. Detta 
är ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen som innebär att det alltid ska 
finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som 
beslutet får för motstående enskilda intressen. Det är de, i kommunen, förtroendevalda 
politikerna som tar beslut om en avvägning mellan dessa intressen inom det utrymme som är 
möjligt enligt reglerna i plan- och bygglagen. 
Sjukhusområdet ligger inom Lysekils tätort där närboende får räkna med vissa 
inskränkningar, till exempel minskad utsikt, vid ny byggnation i området. 

 
Vad gäller resultaten i sol- och skuggstudien anges det i Boverkets samlade 
rekommendationer i skriften Solklart (Boverket, 1991) att ett önskat värde på solighet i 
boendemiljön är minst 5 timmars sol mellan klockan 9.00 – 17.00, vid vår- och 
höstdagjämning. Detta uppfylls inom ramen för detaljplanen. Vid vintersolståndet är 
skuggningen så stor att konsekvenserna av det nya detaljplaneförslaget har liten betydelse 
och har därför inte redovisats i studien. 

 

Trafik och parkering 
I samband med framtagandet av kommunens nya översiktsplan kommer även 
trafiksituationen i kommunen att ses över. Flera av de trafikfrågor som indirekt rör 
planområdet, såsom trafikmönstret i tätorten, kommer således att behandlas under 
översiktsplaneprocessen. 
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Samtliga synpunkter om trafik vidarebefordras till de tjänstemän inom förvaltningen som 
ansvarar för trafikfrågor. 

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

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

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

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

 
 

Tätortsutveckling 
I den gällande översiktsplanen är området vid sjukhuset markerat som lämplig för allmänna 
ändamål samt centrumbebyggelse. Där står det skrivet att det är i tätorten den största 
efterfrågan finns och att det således är där huvuddelen av bostadsbyggandet kommer att ske 
(sid 23). Det står även att bebyggelsen i tätorten ska kompletteras och utvecklas så att 
bostäder kan uppföras i attraktiva lägen samtidigt som natur-, fritids- och kulturmiljöer 
bevaras och finns tillgängliga i hela tätorten (sid 85). Det framtagna detaljplaneförslaget 
följer direktiven i översiktsplanen. 

 
I och med de användningsändamål som detaljplanen tillåter öppnar planen upp för 
möjligheten att etablera hyresrätter, trygghetsboende och seniorboende. Dessa 
bostadsformer är till för de som är för friska för äldreboende, men vill ha mer trygghet och 
social samvaro, och ingår därför i beteckningen B- bostäder på plankartan och tillåts inte i 
befintlig detaljplan eller inom D- vård. Beteckningen D- vård innebär däremot att desamma 
möjligheterna för att bedriva vårdverksamhet som finns i befintlig detaljplan återfinns i det 
nya planförslaget. Samtliga huvudbyggnader inom sjukhusfastigheten Slätten 15:7 kan 
således innehålla vårdverksamhet. 
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Kommunen har tagit fram flera strategier för bebyggelseutveckling. Sjukhusområdet följer 
kommunens mål i bland annat befintlig boendestrategin och markförsörjningsstrategi i fråga 
om tätorten som lämplig plats för förtätning av bebyggelse med tanke på enkel påkoppling 
till befintlig infrastruktur, närhet till kollektivtrafik och service, samt lämpliga lägenheter för 
äldre. 

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

 
 

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

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

 

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

 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckningen 

 

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

 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

 
 

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

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

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

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

 
 

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

 
Vi är mycket förvånade över svaret på våra åsikter i samrådshandlingen. Det är inte mycket 
kraft och energi som nedlagt för att utreda de närboendes åsikter om Slätten 15:7 

mailto:registrator@lysekil.se
http://www.lysekil.se/


2019-08-19 Sid 16/43 

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

 

 

 

detaljplaneförslag. I utställningshandlingen har det presenterat en solstudie, som bekräftar 
de negativa konsekvenserna planen får för vår fastighet! Det tänkta öppna huset för att 
individuellt presentera utställningsförslaget på detaljplanen, lämnar mycket i övrigt att 
önska. Det är ett stort demokratiskt underskott i detaljplanearbetet för Lysekils 
sjukhusområde. 

 
1. Ett antagande och genomförande av planen, innebär att sjukhusområdet, som redan idag 
är bebyggt med stora byggnadsvolymer, kommer att utökas med en mycket ökad bebyggd 
markyta. Det blir framförallt betydligt högre höjd på byggnaderna och fler våningar. Området 
blir, om planen genomförs, mycket hårt exploaterat. Detta rimmar dåligt med omgivande 
befintligbebyggelse som mestadels består av småskalig villabebyggelse. De grönytor, med 
tillhörande träd, som finns inom sjukhusområdet, kommer till stora delar att försvinna. 

 
2. För område 3 sägs att de befintliga byggnaderna som idag är i två våningar ska rivas och 
ersättas med nya byggnader i fyra våningar. Med takvinkel på 27 grader är resultatet 
detsamma som 5 våningar, vilket medför en höjning av befintlig byggnadshöjd med minst 5 
meter. Att den höjden överstiger gällande detaljplan med 1 meter är inget argument. Vi anser 
att den höjd som gällande plan medger är för hög. Det är vad den nya planen medger som ska 
bedömas. 

 
3. För vår fastighet, innebära att de nya byggnaderna kommer att ta bort det mesta av 
solljuset. Den sol- och skuggstudien som redovisats bekräftar de negativa konsekvenserna. 
En stor del av vår tomt, inkluderat uteplats, kommer att skuggas under större del av dagarna, 
vår-, sommar-, höst och vinter, även kvällar. Den föreslagna placeringen av bostadshusen (20 
meter från vår fasad till de nya husens fasad), kommer även att innebära en direkt insyn i 
vår bostad från de planerade byggnadernas fönster.’ 

 
4. Det är anmärkningsvärt och en stor brist i planhandlingarna att konsekvenserna för 
grannfastigheterna över huvud taget inte behandlas. Det är endast fastighetsägarnas/ 
exploatörernas intressen och allmänintressena som behandlas i planen. Detta är 
inte förenligt med lagkraven. Konsekvenserna för berörda fastigheter ska redovisas, även om 
de som i detta fall ligger utanför gränsen till planområdet. I sydväst, söder och öster ligger 
småhusfastigheter som via allmän plats gränsar till planområdet. Mest påverkade av de 
ökade byggnadsvolymerna blir fastigheterna öster om Valbogatan. Eftersom det inom 
planområdet kommer att bo och verka betydligt fler människor än idag, så kommer påverkan 
från ökad trafik till och från området att beröra alla som har fastigheter i anslutning till 
planområdet. 

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

 
6. Planen saknar en ordentlig genomlysning av dagvattenproblematiken i området. Befintliga 
fastigheter på nordöstra sidan, från Landsvägsgatan till sjukhuset har ständiga 
problem med dagvattnet. Trafiken överbelastar dagligen Valbogatan och Lasarettsgatan. 
Föreslagna problemlösningen vid krysset Lasarettsgatan – Långeviksgatan måste starkt 
ifrågasättas! Den lösningen tar i anspråk än mer av tomtmarken runt sjukhuset och 
ger knappast önskad effekt. Den minskar inte antal fordon. 

 
7. Varför görs ingen MKB (miljökonsekvensbeskrivning) 

 
8. Varför görs ingen modell över planändringen, så att även icke kunniga inom. 
Detaljplanering kan se vilka konsekvenser, som det föreslagna detaljplaneförslaget medför? 
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9. Tidplanen för detaljplanen är mycket kort. Vi anser att det inte är lämpligt att skynda fram 
med något som kommer att påverka, så många. Speciellt inte när förslaget innebär en mycket 
stor överexploatering av nämnda område! 

 
10. Det konstateras i planbeskrivningen att planförslaget överensstämmer med kommunens 
översiktsplan. I ÖP står det ”allmänt ändamål och centrumbebyggelse”. Bostäder kan under 
vissa förutsättningar accepteras. Även av detta skäl borde planarbetet inletts med ett 
planprogram. Förslaget till detaljplan överstiger med råge syftet för intentionerna i gällande 
översiktsplan, vilket man i planbeskrivningen hänvisar till att man håller sig inom! 
Området har i alla tider varit avsatt och avsett för sjukvård, med där tillhörande 
verksamheter. Det nya planförslaget begränsar sjukvårdens utveckling på Lysekils sjukhus! 

 
11. Enligt Fastighetsmäklare i Lysekil kommer värdet på fastigheterna att minska. Då Lysekil 
är en mindre ort på landsbygden, väntas inte planförslaget ge en positiv värdeökning. Här får 
det med största sannolikheten motsatta effekterna. 

 
12. Vi anser att byggplanerna innebär en oacceptabel inskränkning av våra friheter. I 
förslaget till detaljplan tas ingen hänsyn till kringliggande fastigheter och vi känner oss nu 
väldigt ledsna och oroliga inför framtiden. 

 
13. Om Hemsö får som de vill, kommer området att exploateras mycket kraftigt! De medför 
också stor ökning av värdet på fastigheten, vilket gör den attraktivare vid försäljning. Hemsö 
har inte i sitt syfte som ägare, ambitionen att förvalta bostäder. Med det som grund, kommer 
bostäderna som byggs att med stor sannolikhet bli bostadsrätter. Alternativet är att man 
säljer fastigheten. Detta kommer att påverka området för all framtid. 

 
14. Andra tomter som är lämpliga för bebyggelse med hyreshus och bostadsrätter finns 
tillgängliga i Lysekils kommun. En aktuell översiktsplan saknas varför allmänna intressen för 
detaljplanerat område inte är preciserat och konkretiserat. Alternativa platser som 
är bättre lämpade att uppföra hyreshus på kan således finnas. 

 
15. Pga. ovanstående punkter, anser vi att detaljplanen medför en avsevärd försämring av 
hela kvarterets livs- och boendemiljö, trafiken som idag gränsar till maximum, kommer att 
nå oacceptabla nivåer. De höjder som är föreslagna i detaljplaneförslaget kan inte 
accepteras! Vi anser, med vad vi här ovan anfört, att planförslaget skall omarbetas i sin 
helhet! 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

 

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

 

Punkt 4 
Konsekvenserna för omgivningen är en självklar del i framtagandet av detaljplanen, vilket 
också är därför inkomna yttranden är viktiga för planarbetet. Att analysera detaljplanens 
konsekvenser för planområdets omgivning är en viktig del av arbetet under planprocessen. 
Konsekvenserna studeras bland annat i sektioner, och i 3D-modell (presenterade i 
illustrationsbilagan) och stäms av mot kommunens mål och strategier, vilket också har 
beskrivits i planbeskrivningen. 
Det är nämnden som sedan beslutar huruvida planens konsekvenser för berörda parter är 
acceptabla eller ej vid framtagandet av planhandlingarna för att prövas i andra myndigheter 
och slutligen antas i kommunfullmäktige. 

 
Punkt 5 
Kommunen har inte sett det nödvändigt att upprätta ett planprogram. Detaljplaneförslaget 
strider inte mot översiktsplanen och antas inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 
Punkt 6 
Den nämnda befintliga dagvattenproblematiken och stora trafikbelastning är inte en 
konsekvens av detaljplanen utan behöver ses över i ett större sammanhang. Detta beskrivs 
även i kommentaren till Trafik och parkering under Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 

 
Punkt 7 
Kommunen har upprättat en behovsbedömning av planen och bedömer där att planens 
tänkbara effekter inte kommer att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och 
säkerhet eller olämplig hushållning med mark, vatten och andra resurser. Underlaget till 
bedömningen har hämtats från kommunens kartdatabas, där innehållet kontinuerligt 
uppdateras av ansvariga myndigheter, samt utredningar. 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande över behovsbedömningen, samt i samrådsyttrande, meddelat 
att de delar kommunens åsikt. 

 
Punkt 8 
Som tidigare nämnts så har kommunen tillsammans med exploatören tagit fram en digital 
modell över exploateringen på sjukhusområdet. Ett utdrag ur denna modell samt en 
metodbeskrivning har under granskningen redovisats i en illustrationsbilaga. Fysiska 
modeller tas endast fram vid de tillfällen då tilltänkt byggnation är mycket styrd. Intentionen 
med detaljplanen för sjukhusområdet är att skapa en flexibilitet som kan möta den framtida 
utvecklingen. En flexibel plan är svår att illustrera i modell utan behöver en förklaring. Vid 
funderingar kring eventuella otydligheter i planhandlingarna uppmuntras det till att 
kontakta kommunen som är behjälplig i att förklara handlingarnas innehåll. 

 
Punkt 9 
Se kommentar till Planprocessen under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 
huvudsakliga ämnesområden . 

 

Punkt 10 
Se kommentar till Tätortsutveckling samt Befintlig verksamhet inom planområdet under 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden . 
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Punkt 11 
Se kommentar till punkt 6 i yttrande 17. 

 
Punkt 12 
Se tidigare kommentar till punkt 4. 

 
Punkt 13 
Som är beskrivet i planbeskrivningen sid 3 så är det en stor andel tomma lokaler på sjukhuset 
som har föranlett fastighetsägaren/Hemsö AB att ansöka om ändring av användning så att 
även bostäder, kontor och utbildningslokaler blir tillåtna. 
Hemsös förslag till exploatering har godkänts av byggnadsnämnden för vidare prövning i 
planprocessen, där även majoriteten har uppmuntrat till prövning av en ökad exploatering av 
bostäder. 

 
Punkt 14 
Se kommentar till punkt 7 i yttrande 17. 

 
Punkt 15 
Synpunkten noteras. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
OBS i SWECOS rapport finns flera felaktiga figurhänvisningar mm. 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

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

Övriga synpunkter gällande gatunamn noteras. 

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

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

Punkt 7 
Enligt Sweco AB går det inte att analysera olika typer av bullerkällor tillsammans. Människan 
är känsligare för industribuller än trafikbuller och de båda bullerkällorna måste redovisas 
och utvärderas separat. De två olika typerna av buller behandlas var för sig i 
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trafikbullerförordningen SFS 2015:21, samt Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller, där det framgår att det ställs högre krav på buller från 
industri än från trafik. 

 
Punkt 8 
Buller från byggtiden regleras inte i detaljplanen. Det är miljöenheten som bedömer vilka 
krav som kan ställas för att begränsa risken för störningar. I sin bedömning utgår 
miljöenheten från naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) 
där riktvärden för acceptabla ljudnivåer från byggplatser är angivna. Råden är avsedda att ge 
vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått vad gäller störning av 
buller från områden där bullrande bygg- och anläggningsverksamhet pågår. 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

 
 

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

Illustrationsplan: 2 hus nr.3 

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

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

Trafikmiljö: 

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

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

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

 
 

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

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

 
2. För område 3, 4, och 5 sägs att de befintliga byggnaderna som idag är i två våningar 

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

 
 

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

 
5. Tyvärr kan konstateras att det är fastighetsägarnas/ exploatörernas och 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

9. Varför har ingen MKB – miljökonsekvensbeskrivning utförts? 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

För övriga synpunkter se kommentarer till yttrande 18. 
 
 

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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

 
 
Politiska partier 

 

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

 
 
Övriga enligt sändlistan 

 

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

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

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

Inledande synpunkt om hyresrätter noteras. 
 
 

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

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

 
 

Övriga 
 

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

 

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

Några reflektioner: 
 

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

 
Det är främst tungtrafiken som är påfrestande vad gäller volym/hastighet, exempel 
• Slambilar. Går det inte hitta en annan avlämningspunkt än Valbodals rös för att 

slammet ska nå reningsverket? 
• Busstrafiken (exkl skolbuss) 

Behöver ett kustsamhälle flera busslinjer som kör sina turer runt hela staden? 
Det borde räcka med att bussarna endast angör vid en riktig busstation vid Södra 
Hamnen, gick inga bussar då staden hade tågtrafik och det funkade nog. 
Minimera trafiken till en mindre matarbuss som betjänar en slinga i staden samt 
infartsparkering. 
I det korta perspektivet måste bussarna med nuvarande sträckning få en 
slutstation med vändslinga vid gamla gymnasiet. Som det är idag backas det och 
vänds med bussar i korsningen Valbogatan /Lasarettsgatan eller kör man ner till 
Landsvägsgatan och upp igen eller upp på Tröten- heltokigt. 

 
Jag är i övrigt rädd för att gatan inte mår speciellt bra, det har börjat vibrera på ett 
helt annat sätt en för bara 2-3 år sedan från framförallt busstrafiken. Ett tecken 
kanske var att en belysningsstolpe utanför Valbogatan 40 började luta kraftigt för 
ett par veckor sen och fick tas bort. 

mailto:registrator@lysekil.se
http://www.lysekil.se/


2019-08-19 Sid 28/43 

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

 

 

 

2. Förändrat beteende/hastighet 
Hastigheten på främst Valbogatan och i korsningarna har ökat markant de senaste 
åren. Tror inte många uppfattar eller bryr sig om att det är 30kmh, det gäller 
nyttotrafik (inkl kommunen) såväl som privatbilister. 
Dagens hinder hjälper föga, man tar liksom sats/före och efter. På kvällar/mornar är 
det fri fart upp/ner inkl korsningen mot Lasarettsgatan. Målning i gatan av 
”30” inklusive övergångsställen underhålls inte, kommunen har to m valt ta bort ett 
övergångställe i korsningen. 
Vi har under årens lopp varit i kontakt med trafikingenjör, kommunalråd, 
Trafiksäkerhetsföreningen för att få lite stöd tex elektroniska skyltar för att 
uppmärksamma bilister på sin fart, men inget intresse/resurser har funnits. Polisen 
har vid ett fåtal tillfällen (på Buhlins tid) gjort mätningar i samband skolstart. 
Vissa fastighetsägare och bussbolagen har motsatt sig gupp av olika pga skaderisk, 
frågan om det är hållbara argument med dagens lösningar. Jag lämnade förslag på ett 
farthinder som bara aktiveras om man kör för fort(lucka) 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

 
 

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

Vi är mycket förvånade över svaret på våra åsikter i samrådshandlingen. Det är inte mycket 
kraft och energi som nedlagt för att utreda de närboendes åsikter om Slätten 15:7 
detaljplaneförslag. I utställningshandlingen har det presenterat en solstudie, som bekräftar 
de negativa konsekvenserna planen får för vår fastighet! Det tänkta öppna huset för att 
individuellt presentera utställningsförslaget på detaljplanen, lämnar mycket i övrigt att 
önska. Det är ett stort demokratiskt underskott i detaljplanearbetet för Lysekils 
sjukhusområde. 

 
1. Ett antagande och genomförande av planen, innebär att sjukhusområdet, som redan idag 
är bebyggt med stora byggnadsvolymer, kommer att utökas med en mycket ökad bebyggd 
markyta. Det blir framförallt betydligt högre höjd på byggnaderna och fler våningar. Området 
blir, om planen genomförs, mycket hårt exploaterat. Detta rimmar dåligt med omgivande 
befintligbebyggelse som mestadels består av småskalig villabebyggelse. De grönytor, med 
tillhörande träd, som finns inom sjukhusområdet, kommer till stora delar att försvinna. 

 
2. För område 3 sägs att de befintliga byggnaderna som idag är i två våningar ska rivas och 
ersättas med nya byggnader i fyra våningar. Med takvinkel på 27 grader är resultatet 
detsamma som 5 våningar, vilket medför en höjning av befintlig byggnadshöjd med minst 5 
meter. Att den höjden överstiger gällande detaljplan med 1 meter är inget argument. Vi anser 
att den höjd som gällande plan medger är för hög. Det är vad den nya planen medger som ska 
bedömas. 

 
3. För vår fastighet, innebära att de nya byggnaderna kommer att ta bort det mesta av 
solljuset. Den sol- och skuggstudien som redovisats bekräftar de negativa konsekvenserna. 
En stor del av vår tomt, inkluderat uteplats, kommer att skuggas under större del av dagarna, 
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vår-, sommar- höst och vinter, även kvällar. Den föreslagna placeringen av bostadshusen (20 
meter från vår fasad till de nya husens fasad), kommer även att innebära en direkt insyn i 
vår bostad från de planerade byggnadernas fönster.’ 

 
4. Det är anmärkningsvärt och en stor brist i planhandlingarna att konsekvenserna för 
grannfastigheterna över huvud taget inte behandlas. Det är endast fastighetsägarnas/ 
exploatörernas intressen och allmänintressena som behandlas i planen. Detta är 
inte förenligt med lagkraven. Konsekvenserna för berörda fastigheter ska redovisas, även om 
de som i detta fall ligger utanför gränsen till planområdet. I sydväst, söder och öster ligger 
småhusfastigheter som via allmän plats gränsar till planområdet. Mest påverkade av de 
ökade byggnadsvolymerna blir fastigheterna öster om Valbogatan. Eftersom det inom 
planområdet kommer att bo och verka betydligt fler människor än idag, så kommer påverkan 
från ökad trafik till och från området att beröra alla som har fastigheter i anslutning till 
planområdet. 

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

 
6. Planen saknar en ordentlig genomlysning av dagvattenproblematiken i området. Befintliga 
fastigheter på nordöstra sidan, från Landsvägsgatan till sjukhuset har ständiga 
problem med dagvattnet. Trafiken överbelastar dagligen Valbogatan och Lasarettsgatan. 
Föreslagna problemlösningen vid krysset Lasarettsgatan – Långeviksgatan måste starkt 
ifrågasättas! Den lösningen tar i anspråk än mer av tomtmarken runt sjukhuset och 
ger knappast önskad effekt. Den minskar inte antal fordon. 

 
7. Varför görs ingen MKB (miljökonsekvensbeskrivning) 

 
8. Varför görs ingen modell över planändringen, så att även icke kunniga inom. 
Detaljplanering kan se vilka konsekvenser, som det föreslagna detaljplaneförslaget medför? 

 
9. Tidplanen för detaljplanen är mycket kort. Vi anser att det inte är lämpligt att skynda fram 
med något som kommer att påverka, så många. Speciellt inte när förslaget innebär en mycket 
stor överexploatering av nämnda område! 

 
10. Det konstateras i planbeskrivningen att planförslaget överensstämmer med kommunens 
översiktsplan. I ÖP står det ”allmänt ändamål och centrumbebyggelse”. Bostäder kan under 
vissa förutsättningar accepteras. Även av detta skäl borde planarbetet inletts med ett 
planprogram. Förslaget till detaljplan överstiger med råge syftet för intentionerna i gällande 
översiktsplan, vilket man i planbeskrivningen hänvisar till att man håller sig inom! 
Området har i alla tider varit avsatt och avsett för sjukvård, med där tillhörande 
verksamheter. Det nya planförslaget begränsar sjukvårdens utveckling på Lysekils sjukhus! 

 
11. Enligt Fastighetsmäklare i Lysekil kommer värdet på fastigheterna att minska. Då Lysekil 
är en mindre ort på landsbygden, väntas inte planförslaget ge en positiv värdeökning. Här får 
det med största sannolikheten motsatta effekterna. 

 
 

12. Vi anser att byggplanerna innebär en oacceptabel inskränkning av våra friheter. I 
förslaget till detaljplan tas ingen hänsyn till kringliggande fastigheter och vi känner oss nu 
väldigt ledsna och oroliga inför framtiden. 
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13. Om Hemsö får som de vill, kommer området att exploateras mycket kraftigt! De medför 
också stor ökning av värdet på fastigheten, vilket gör den attraktivare vid försäljning. Hemsö 
har inte i sitt syfte som ägare, ambitionen att förvalta bostäder. Med det som grund, kommer 
bostäderna som byggs att med stor sannolikhet bli bostadsrätter. Alternativet är att man 
säljer fastigheten. Detta kommer att påverka området för all framtid. 

 
14. Andra tomter som är lämpliga för bebyggelse med hyreshus och bostadsrätter finns 
tillgängliga i Lysekils kommun. En aktuell översiktsplan saknas varför allmänna intressen för 
detaljplanerat område inte är preciserat och konkretiserat. Alternativa platser som 
är bättre lämpade att uppföra hyreshus på kan således finnas. 

 
15. Pga. ovanstående punkter, anser vi att detaljplanen medför en avsevärd försämring av 
hela kvarterets livs- och boendemiljö, trafiken som idag gränsar till maximum, kommer att 
nå oacceptabla nivåer. De höjder som är föreslagna i detaljplaneförslaget kan inte 
accepteras! Vi anser, med vad vi här ovan anfört, att planförslaget skall omarbetas i sin 
helhet! 

 

 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till yttrande 18. 
 
 

29. Slätten 17:2, Lars T Hansson 
Det är alldeles utmärkt att nu äntligen utveckla detaljplanen för sjukhusområdet. 
Jag gillar huvudtankarna i planarbetet. Bra att tillåta en mix av olika verksamheter inklusive 
bostäder. Viktigt är att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande i kommunen. 
Jag förstår dock inte varför man vill koppla vidare på Valbodalsgatan gamla och omoderna 
struktur med hus närmast gatan. Detta gäller även det sk. kronikerhemmet som på 1940-talet 
”råkade” bli byggt just där och utmed Valbogatan. 
Låt sjukhusområdet utgöra en ny och egen struktur mot angränsande områden. 
Bohuslandstinget gjorde så vid den stora tillbyggnaden för ett antal år sedan. 
Jag saknar lite visionärt tänk. 

 
Hus ”5” placerat invid korsningen Lasarettsgatan o Valbogatan är fel. Vi vet att trafiken 
kommer att öka om än i begränsad omfattning, då skall man inte bo så nära. 
Valbodalen kommer så småningom med en ny detaljplan att ge ökad trafik. Trötemyrsvägen 
måste snarast öppnas genom Trötenområdet för viss nyttotrafik ex.vis busstrafik, som inte 
behöver belasta Valbogatan söderut osv. 

 
Vad göra? 
Bygg ett punkthus i områdets sydöstra hörn. Detta kan frigöra mer yta till det befintliga 
grönområde samtidigt som bostäderna kommer bort från själva gatukorsningen. Det bör 
även ge positiva skuggeffekter på angränsande villabebyggelse. Tillåt punkthuset att bli max 
höjden på höghusdelen av områdets senaste nybyggnad. 
Placering? Nära kastanjeträdet. Det lilla grönområdet har även två gamla och storväxta 
lindar. Den närmast korsningen kan förmodligen överleva bygget av ett punkthus. Det är inte 
rimligt att ett gammalt kastanjeträd om än vackert skall styra en viktig del av omvandlingen 
av sjukhusområdet. Resultatet efter omvandlingen kommer att gälla under väldigt många år 
framåt. Träd är viktiga och krav kan läggas på kompensationsplantering. Det går att köpa 
relativt stora träd - kastanjer osv och plantera dessa i mer publika områden än denna 
”innergård”. 
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Husen ”3” är även en relikt av den gamla strukturen. Tänk lite nytt. Föreslå en huskropp i ett 
nytt läge, innergården / parkeringen. Undersök att även här bygga ett punkthus, kanske med 
lägre höjd. Befintliga ”3” hus kan relativt enkelt omvandlas till P-hus - källare plus ett plan. 
Skuggeffekterna på angränsande bostäder minimeras. 

 
Sjukhusområdet värdefulla läge i centralorten förtjänar bästa utformning i kommande 
omvandlingsprocess. Här kan bl.a. byggas bostäder med enastående boendekvaliteter och 
med närhet till det mesta. 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

 

30. Slätten 36:2, Therese och Daniel Olofsson 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

Jag motsätter mig detta planerade utbygge fullt ut. 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

 
 

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Synpunkter på underlaget. 

Illustrationsbilaga 20190304 

Denna behandlar bland annat solstudie. 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

Innan ombyggnad av panncentral var detta inget problem. 

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

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

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

Se även slutsats i rapport nedan. 

”Slutsats 

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

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

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

I samtliga driftsfall sker överskridande av riktvärde vid äldreboende. 

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 

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

 

4. Exploateringen gör att trafiken ökar på Valbogatan. 
 

5. Oro över sjukhusverksamhetens framtid om man ändrar detaljplanen. 
 

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

 
 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

kränks 
• Vantrivsel 

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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Punkt 1 

Se kommentar till Tätortsutveckling under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
till huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 2 och 3 

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

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

Punkt 4 och 14 

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

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

Punkt 6 och 7 

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

Punkt 8, 9 och 11, 12 

Se kommentar till Planprocessen under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 
huvudsakliga ämnesområden . 

Punkt 10 

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

Punkt 13 

Se kommentar till Tätortsutveckling under Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
till huvudsakliga ämnesområden . 

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

 

Punkt 15 

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

 
Punkt 16 

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

Övriga synpunkter noteras. 
 
 

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

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

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

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

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

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

mailto:registrator@lysekil.se
http://www.lysekil.se/


2019-08-19 Sid 38/43 

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

 

 

 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
Synpunkter på underlaget. 

Illustrationsbilaga 20190304 

Denna behandlar bland annat solstudie. 

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

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

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

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

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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

Se kommentar till yttrande 33. 
 
 

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

 
 

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

 

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

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

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

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 
 

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

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

 
 

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

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

Vi anser att befintliga höjder skall bibehållas. 

- Verksamhet: 

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

 
 

- Trafik 

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

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

- El och VA 

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 
 

43. Slätten 26:3, Ingrid Hall 
Är boende på Nygatan mitt emot de fyra-våningshus, som ska byggas på Valbogatan. Övre 
Slätten är ett villaområde med ett hyreshus beläget på Bågvägen. Detta hus smälter väl in i 
miljön. Nybyggnationen kommer att störa solljuset för oss speciellt under vinterhalvåret. 
Husen på Valbogatans västra sida har 3.5 plan. Varför inte följa samma höjd. Kastanjen, om 
den överlever, kommer endast att ses från väster. Trafiksituationen på Valbogatan och 
Lasarettsgatan är redan nu hårt ansträngd vissa tider under dagen. Trafik från Övre Nygatan, 
Lasarettsgatan och sjukhusområdet kommer att bli kaotisk. Gatorna är dessutom smala. 
Parkeringsplatserna inom lasarettsområdet kommer ej att räcka till. Allt verkar dåligt 
genomtänkt! Femvåningshus placeras i centrum och inte i ett villaområde. Varför har inte 
Lysekils kommun upplyst oss om vad som är på gång? Varför ska allt gå så fort? 

mailto:registrator@lysekil.se
http://www.lysekil.se/


2019-08-19 Sid 42/43 

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

 

 

 

44. Slätten 26:4, Katarina Johansson 
Är boende på Nygatan ovanför och ja kan ej förstå varför ni skall bygga så högt! De kommer 
att se fruktansvärt ut med en sådan hög byggnad. Ska de byggas något i huvud taget så kan ni 
väl se till att de smälter in med resten av området, de passar ju inte in. o för min del påverkar 
de ljuset för mig. Kommer att bli mycket mörkare. O inte tala på all trafik de blir...nej ni får 
allt tänka om… 

 
 

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS SAMLADE KOMMENTARER TILL 
YTTRANDE 39 TILL OCH MED 45 

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

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

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

För övriga synpunkter se Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga 
ämnesområden . 

 

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

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

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

ändras i enlighet med synpunkter under samrådet. 

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

detaljplanen. 
 

Dessutom kommer följande information vidarebefordras till: 

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

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

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

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

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

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-08-12 
 
 
 
 

Stina Norén 

Planhandläggare 
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 Datum Dnr 
 2018-09-06 B 2019–157 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avd. för Plan och Bygg 
Anna Wigell, 0523-61 33 54 
anna.wigell@lysekil.se 

 

Prioritering av planarbete 1 oktober 2019 – 31 januari 2020 
 
Sammanfattning 
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt 
ska arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde 
månad och aktuell period är 1 oktober 2019 – 31 januari 2020.  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av 
prioriteringar i planarbetet för perioden 1 oktober 2019 - 31 januari 2020. 
 
Ärendet 
Tre gånger om året lyfter samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet prioritering av 
planarbete för samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär en redovisning av de 
detaljplaner och strategiska projekt som verksamheten aktivt ska arbeta med under 
aktuell period. De tre prioriteringsperioderna löper över tidsspannen februari-maj, 
juni-september samt oktober-januari. 

Prioritering av planarbeten sker i dialog med berörda avdelningar samt chef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktuell period sträcker sig från 1 oktober 2019 till 31 januari 2020 och redovisas i 
Bilaga 1 Arbetsprogram. 

Förvaltningens synpunkter 
Under rubricerad prioperiod föreslås att ytterligare en detaljplan aktualiseras och en 
plan ajourneras. Faktorer som styr vilka planer som tas med under den aktuella 
perioden bedöms utifrån följande aspekter: 

• Detaljplanens prioritet i planbeskedsbeslutet 

• Detaljplanens angivna tidigast uppstart i planbeskedsbeslutet 

• Avslut av påbörjade detaljplaner med aktiv initiativtagare 

• Avslut av långtgående detaljplaner med aktiv initiativtagare 

• Kommunfullmäktiges utvecklingsmål med inriktningen att skapa bostäder i 
Lysekils tätort  

• Kommunstyrelseförvaltningens strategiska planering och behov av 
sakkunskap från samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Personella resurser samt planprojekt av varierande komplexitet och storlek 
för möjligheten att parallellt driva flera planer med en god kontinuitet 
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För en framåtsyftande samhällsbyggnadsprocess som helhet krävs insatser både av 
strategisk och förebyggande art liksom för genomförande efter en laga kraft-vunnen 
detaljplan. Hittills i år har två detaljplaner antagits och förvaltningens ambition är 
att flertalet detaljplaner kommer att gå upp för beslut om antagande innan årets slut 
såvida inget oförutsett händer. Under aktuell period fortsätter det aktiva arbetet 
med ny översiktsplan, genom avdelningen för Hållbar utveckling, vilket kommer att 
kräva insatser från planenheten. 

 
 
 
 
Per Garenius Anna Wigell 
Samhällsbyggnadschef Avdelningschef Plan och Bygg  

 
Bilaga 
Bilaga 1 Arbetsprogram (daterat 190913) 

Beslutet skickas till  
Avd. för Plan och Bygg, Planenheten 
Avd. för Mark och gata 
Avd. för Hållbar utveckling 
Förvaltningschef SBF 
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Datum: Justerat 19-09-13

Arbetsprogram detaljplaner Pågående DP Ej pågående DP

Troligt Antagande
PRIVATA PLANER 2019 2020 Boendeformer Annat

Lysekil Juli-Dec Jan-jun Småhus Lägenheter

Gullmarsbadens camping - - camping

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

S. Hamnen - handelscentrum - - handel

Kronberget 1:97  (f.d. vattentornet) - ? (påverkan landskapsbild)

Trellebystrands Camping - - villavagnar

Dona 2:1 (Byggtjänst) - antal? -

Sjukhuset - ca 75-150 kontor/vård/centrumändamål

Höjdgatan - - ta bort byggrätter

Ulseröd 1:29 10-15 st -

Mariedal 3:19 mfl - ca 100 hyresrätter/bostadsrätter

Slätten 1:339 - 25-30 hyresrätter

Hotell Lysekil - antal? hotell

Lyse

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

Sävens camping, Skalhamn - - camping

Brastad-Bro

Tuntorp 4:156 ca 20 st trygghetslägenheter

Holländaröd 1:63 ca 8 - (§113) NY
Skaftö

Fiskebäckskils centrum - antal? handel/lager

Fossa 1:116 ca 6 småhus

Fossa 1:33, Rågårdsvik ca 6 - småhus

Utsiktsberget, Fiskebäckskil ca 105-130 alt. ca 15 -

Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan ? ? -

Evensås 1:79 2 - (§113)

Grönskult 1:42 mfl (S Stockevik) - - Fiskvårdsanläggning

KOMMUNALA PLANER

Lysekil

Norra Tronebacken ca 40 ca 30-50 förskola

Valbodalen - - verksamheter/småbåtshamn

Restaurang Rosvik - - restaurang

Lyse

Brastad-Bro

Hallinden industriområde - - verksamhet

Skaftö

Torvemyr 2 ca 15-20 alt. ca 35 handel/kontor/hantverk
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AKTUELL STRATEGISK PLANERING

Ny översiktsplan

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Grön strategi

Se Huset

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 (ej ännu)



Delegationslov  augusti 2019

Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärende Handläggare

2019-08-06 B-2019-476 SKAFTÖ-BERG 2:189 Fredrik Andersson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus SANPET

2019-08-08 B-2019-483 SKARSTAD 1:4 Rune Thuresson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus SANPET

2019-08-13 B-2019-359 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:29 Jeanette Lindgren Gunnarsson Ansökan om bygglov för fasadändring på förråd (sjöbod) SANPET

2019-08-15 B-2019-463 KYRKVIK 8:2 Karl Henrik Bergman Ansökan om bygglov för plank SANPET

2019-08-19 B-2019-521 SLÄTTEN 1:339 LEVA i Lysekil AB Ansökan om bygglov för parkeringsplatser och trappa SANPET

2019-08-21 B-2019-487 TUNTORP 4:153 Hyra förråd i Brastad AB Tillsynsärende avseende eventuellt boende utan tillstånd i fabrikslokal SANPET

2019-08-26 B-2019-267 SKAFTÖ 1:81 Vattenfall Eldistribution AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation GUNCRO

2019-08-27 B-2019-382 SÖDRA HAMNEN 1:124 Fridhem i Lysekil Fastighets AB Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av industribyggnad samt ändrad användning från förråd till kontor FRAARN

2019-08-29 B-2019-8 VÄGERÖD 1:74 Erling Joelson Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus MATCAR

2019-08-30 B-2019-438 LÖNNDAL 1:334 Helenos i Grundsund AB Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning från kontor till boende SANPET

Startbesked augusti 2019

Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärende Handläggare

2019-08-01 B-2019-546 TORPET 1:42 Claes Thomas Schröder Anmälan om installation av eldstad LENBER

2019-08-14 B-2019-510 TORPET 1:73 Lars Jörgen Bengtsson Anmälan om komplementbyggnad SANPET

2019-08-15 B-2019-570 BRASTADS-BACKA 2:37 Henrik Robert Christian Berger Anmälan om installation av eldstad LENBER

2019-08-16 B-2019-572 ED 1:2 Marie Friman Anmälan om installation av eldstad ANNRAB

2019-08-19 B-2019-311 SVEE 1:36 ARVE MOEN Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus FRAARN

2019-08-20 B-2019-584 KLEVA 3:11 Malou Magnusson Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB

2019-08-21 B-2019-244 INGERÖD 2:50 Martin Schmidmeir Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av fritidshus FRAARN

2019-08-23 B-2019-585 NORRKILA 1:6 Hans Samuel Mc Cullough Anmälan om installation av eldstad och rökkanal LENBER

2019-08-26 B-2019-390 BRÄCKE 1:80 Camilla Nyman Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage FRAARN

2019-08-26 B-2019-413 EVENSÅS 1:205 Fredrik Stenbeck Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, ändrad marknivå samt eldstad FRAARN

2019-08-26 B-2019-549 DONA 1:113 Morgan Karlsson Anmälan om ändring av bärande konstruktion LENBER

2019-08-27 B-2018-725 TORGESTAD 1:61 Kjell Jansson Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus FRAARN

2019-08-27 B-2019-575 Mariedal 5:1 Sabina Andreasson Anmälan om komplementbyggnad, växthus SANPET

2019-08-27 B-2019-588 INGERÖD 2:43 Öyvind Moen Anmälan om bygglovbefriad tillbyggnad av huvudbyggnad GUNCRO

2019-08-29 B-2019-598 SKAFTÖ-BACKA 9:13 Åsa Stensdotter Leonhardt Anmälan om installation av eldstad ANNRAB

2019-08-29 B-2019-468 EVENSÅS 1:210 Karin Margareta Björning Engström Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN

2019-08-29 B-2019-605 INGERÖD 2:32 HANS OTTER GUNTHER Anmälan om installation av eldstad LENBER

Slutbesked augusti 2019

Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärende Handläggare

2019-08-09 B-2017-350 SLÄTTEN 16:6 ANNIKA MARIA HALÉN ANMÄLAN OM INSTALLATION AV ELDSTAD OCH RÖKKANAL ANNRAB

2019-08-09 B-2018-528 LÖNNDAL 1:287 Tore Bertilsson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB

2019-08-13 B-2018-496 VÄGERÖD 1:8 Claes Boustedt Ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus takkupa GUNCRO

2019-08-14 B-2016-654 GUNNESBO 1:126 SANNESKOG KERSTI ANMÄLAN OM KOMPLEMENTBYGGNAD SAMT INSTALLATION AV ELDSTAD OCH RÖKKANAL GUNCRO

2019-08-15 B-2018-764 MARIEDAL 12:1 Ros-Marie Halmsjö Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum GUNCRO

2019-08-15 B-2018-362 FINNSBO 1:70 Johanna Kirudd Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus GUNCRO

2019-08-15 B-2017-66 RAMBERG LENNART ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR OMBYGGNAD - UPPFÖRANDE AV TAKKUPA SAMT INGLASNING BEF. BALKONG GUNCRO

2019-08-19 B-2019-225 HUMLEKÄRR 3:1 Preem AB Ansökan om bygglov för två  upplagsytor/parkeringar på Humlekärr 3:1 och 2:84 SANPET

2019-08-20 B-2017-782 SJÖBOL 2:5 PREEM AB ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR PORTAL/SKYLT LENBER

2019-08-20 B-2019-38 BRÄCKE 1:6 Jens Govik Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga GUNCRO

2019-08-21 B-2018-538 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:351 Jan-Olof Skoog Ansökan om bygglov för inbyggnad av befintlig veranda LENBER

2019-08-26 B-2013-302 GUNNESBO 1:97 FRANSSON, INGEMAR ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS FRAARN

2019-08-26 B-2017-466 HAMRE 2:38 PAULSSON JESPER ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV FÖR BEFINTLIGT HUS SAMT BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH GARAGE FRAARN

2019-08-27 B-2019-506 SÖDRA HAMNEN 13:4 Akka Egendom Lysekil Fastighet AB Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2022-08-30 avseende skåp för sopkärl SANPET

2019-08-29 B-2019-307 SÖDRA HAMNEN 7:2 Norra Kvarngatan 36 Fastighets AB Ansökan om bygglov för balkong, dörr och glasparti SANPET

Handläggare: ANNRAB-Anneli Rabbentorp, GUNCRO-Gunvor Crogård, SANPET-Sandra Pettersson, LENBER-Lena Bergqvist, FRAARN-Frans Arneng, MATCAR-Mats Carlsson



Bostadsanpassningsbidrag augusti 2019

Kommun Beslutsdatum Ärende Beslut Bidrag

Lysekil 2019-08-01 B-2019-386 Beviljas - Ramp vid entrén. 5 031

Lysekil 2019-08-01 B-2019-285 Beviljas - Anpassad duschplats. 23 535

Lysekil 2019-08-02 B-2018-707 Beviljas - Dusch och höjning av balkong 37 377

Lysekil 2019-08-02 B-2019-274 Beviljas - Service av BAB hiss 1 363 S:a 218 918

Lysekil 2019-08-13 B-2019-514 Beviljas - Ramp 2 734

Lysekil 2019-08-15 B-2019-563 Beviljas - Ramp 59 481

Lysekil 2019-08-28 B-2019-595 Beviljas - Stoltrapphiss i entrétrapp 85 500

Lysekil 2019-08-29 B-2019-234 Beviljas  - Ramp 3 897

Munkedal 2019-08-01 B-2019-466 Beviljas - Stoltrapphiss 65 500

Munkedal 2019-08-01 B-2019-34 Beviljas - Trapphiss 51 750

Munkedal 2019-08-01 B-2019-488 Beviljas - Spisvakt 3 348 S:a 235 489

Munkedal 2019-08-15 B-2019-326 Beviljas - Breddning av  dörrar i bostaden 30 407

Munkedal 2019-08-15 B-2019-297 Beviljas - ramp 76 041

Munkedal 2019-08-23 B-2019-535 Beviljas - Service av BAB hiss 8 443

Sotenäs 2019-08-01 B-2019-228 Beviljas - Handledare i källartrapp. 3 662

Sotenäs 2019-08-15 B-2019-353 Beviljas - Trapphiss. 90 500

Sotenäs 2019-08-27 B-2019-381 Beviljas - Ramp och tröskeleleminering 22 497

Sotenäs 2019-08-29 B-2019-363 Beviljas - Kompletterande kostnader vid tidigare anpassning. 13 959

Sotenäs 2019-08-01 B-2018-626 Beviljas - Plattformshiss 117 500

Sotenäs 2019-08-01 B-2019-545 Beviljas - Service av hiss 1 500

Sotenäs 2019-08-01 B-2019-23 Beviljas - Trapphis, tröskelramp 73 910

Sotenäs 2019-08-01 B-2019-28 Beviljas - Anpassning av entrétrapp. Breddning och handledare. 9 953 S:a 566 937

Sotenäs 2019-08-01 B-2019-153 Beviljas - ramp och stödhandtag. 3 761

Sotenäs 2019-08-13 B-2019-512 Beviljas - Service av BAB Hiss 3 293

Sotenäs 2019-08-14 B-2019-290 Beviljas - Service av BAB hissar 2 726

Sotenäs 2019-08-14 B-2019-460 Beviljas - Stoltrapphiss mellan våningsplanen 68 000

Sotenäs 2019-08-21 B-2019-564 Beviljas - Spisvakt 3 348

Sotenäs 2019-08-21 B-2019-518 Beviljas - Stoltrapphiss 71 750

Sotenäs 2019-08-29 B-2019-453 Beviljas - Anpassning av entré med ramp 42 234

Sotenäs 2019-08-29 B-2019-601 Beviljas - Trapphiss i entrétrapp. 35 000

Sotenäs 2019-08-29 B-2019-137 Beviljas - Spisvakt 3 344



 
 
Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst 
Maissa Bittar, Kommunvägledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Tjänsteskrivelse

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

Datum Dnr 
2019-09-09 SBN A-2018-19 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen Plan och Bygg 
Lena Bergqvist, 0523-61 33 44 
lena.bergqvist@lysekil.se 

Revidering av delegationsordning 2019-10-01 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning antogs den 9 januari 2019 och har 
reviderats vid tre tillfällen under våren. För kapitel 5 punkt 5:1 föreslås en justering 
gällande hur olika arrenden delas upp. För kapitel 9:20 föreslås tillägg göras 
gällande nybyggnad utanför detaljplan. Revideringarna är markerade med röd text i 
bifogad delegationsordning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till 
delegationsordningen att gälla fr o m 2019-10-01. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning antogs den 9 januari 2019 och har 
reviderats vid tre tillfällen under våren. 
På grund av omorganisation återfinns mark och exploatering numera under 
avdelningen för plan och bygg. Samordnaren för mark och exploatering har fått 
utökat ansvarsområde gällande lägenhetsarrende (sjöbodar, bryggor upp till 1 år) 
varför delegationen föreslås förändras.  
Tillägg till 9:20, gällande beslut om bygglov förnybyggnad utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser, avseende ersättningsbyggnader för befintliga 
som rivs eller flyttas. Delegater som övriga inom 9:20. 

Förvaltningens synpunkter 
Tilläggen i delegationsordningen är för att överensstämma med den nya 
organisationen samt att ärenden fortsatt ska handläggas effektivt gentemot 
sökanden. 

Per Garenius 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Reviderad delegationsordning 

Beslutet skickas till 

Vision samt berörda inom förvaltningen 



 Datum Dnr 
 2019-06-27 A-2018-19 
 

 

 

 

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 
Beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09, § 4 
Uppdaterad 2019-02-07, § 21 
Uppdaterad 2019-05-27, § 91 
Uppdaterad 2019-06-27, § 117 
Uppdaterad 2019-10-01,  § 
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Allmänt om delegation 
Riktlinjer och principer 
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom 
Samhällsbyggnadsnämndens (SBN) ansvarsområde. Ärenden som lyder under 
kommunallagen 6 kap 38 § inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte 
utövas i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, 
kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, ej heller ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda om det är av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt.  
 
SBN kan återkalla delegering generellt eller i särskilt ärende. SBN kan föregripa en 
delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. 
SBN har, utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett 
ärende till eget avgörande. 
 
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterande medel 
och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument. 
 

Brådskande ärenden 
SBN får, enligt kommunallagen 6 kap 39 §, delegera åt ordföranden eller annan 
ledamot som nämnden utser att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att SBN 
avgörande inte kan avvaktas. 
 

Vidaredelegation 
SBN kan, i enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §, ge förvaltningschefen rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning. 
Förvaltningschefen har befogenhet att återkalla av sig lämnad beslutanderätt. Med 
förvaltningschef inom SBN verksamhetsområde avses chefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Anmälan om beslut 
Beslut fattade på delegation av SBN ska anmälas vid nästkommande sammanträde. 
Detta gäller även beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. 
Anmälan kan ske genom kopia på beslutet, på speciella delegationslistor i annan 
form av skrivelse. Beslutet ska dokumenteras i ärendehanteringssystemet Vision. 
 
Överklagan 
Delegationsbeslut kan, på samma sätt som beslut fattade av SBN, överklagas enligt 
bestämmelserna i kommunallagen samt förvaltningslagen. 
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Förkortningar 
KD Kommundirektör PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 
AC Administrativ chef PBF Plan- och byggförordningen 

(2011:338) 
FC Förvaltningschef FBL Fastighetsbildningslagen 

(1970:988) 
EC Ekonomichef FL Förvaltningslagen 2017:900 
KS Kommunstyrelsen KL Kommunallagen 2017:725 
SBN Samhällsbyggnadsnämnden BAB Bostadsanpassning 2018:222 
SBNO Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande 
PBB Prisbasbelopp 

AvdC Avdelningschef 
-MG (mark och gata) 
-PB (plan och bygg) 
-F (fastighet) 
-S (Service) 
-IT 

OSL Offentlighets- och 
sekretesslagen 

EnC Enhetschef 
-ADM (adm enhet) 
-FAST (fastighet) 
-SERV (kost och städ) 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

Mex Mark och exploatering LFS Lagen om färdigställandeskydd 
(2014:320) 

Gata Gatuingenjör AL Anläggninslagen (1973:1149) 
Traf Trafikingenjör LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 
Stad Stadsträdgårdsmästare LGS Lagen om särskilda 

bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
(1998:814) 

Handl Handläggare FGS Förordningen om 
gaturenhållning och skyltning 
(1998:929) 

Ass Assistent LOL Lagen om lägenhetsregister 
(2016:378) 

BAB Handläggare bostadsanpassning LFF Lagen om flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:129) 

Blov Bygglovhandläggare FFF Författning om flyttning av 
fordon i vissa fall (1982:198) 

Sark Stadsarkitekt LKP Lag om kommunal 
parkeringsövervakning 
(1987:24) 

Binsp Byggnadsinspektör   
GIS GIS-ingenjör   
Mät Mätningsingenjör   
Plan Planarkitekt   
Adm Administratör   
Komv Kommunvägledare   
Komu Kommunens upphandlare   
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Generella förutsättningar 
 Ärendetyp 1:1-25 Delegat Ersättare Kommentar 

1:1 Yttrande till 
myndigheter och dyl. av 
ej principiell natur 

FC AvdC  

1:2 Beslut om att avstå  
yttrande över 
betänkanden och 
utredningar av ej 
principiell natur 

FC AvdC  

1:3 Ändra överklagat beslut 
enligt FL § 37-39 

FC   

1:4 Omprövning av beslut 
och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat 
FL § 37-39 

AvdC FC  

1:5 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän 
handling samt 
uppställande av 
förbehåll i samband 
med utlämnande av 
sådan handling. 
OSL 6 kap 2-3 §§, 4 kap 
14 §, 12 kap 2 § 
 

AvdC Handl  

1:6 Undantag om avgift för 
allmän handling samt 
fastställande av taxa vid 
oenighet 

AvdC Handl  

1:7 Avge yttrande till 
domstol med anledning 
av beslut om sekretess 

FC AvdC  

1:8 Beslut i ärenden som är 
så brådskande att 
nämndens avgörande 
inte kan avvaktas 
12 kap. 5 §PBL 

SBNO   

1:9 Utfärdande av fullmakt 
att föra kommunens 
talan inför domstol, 
andra myndigheter samt 
vid förrättningar av 
skilda slag. 

SBNO   

1:10 Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 

FC   
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annan anställd i 
kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt 
denna 
delegationsordning 
delegerats till 
förvaltningschef inom 
nämndens verksamhets-
område 
12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 6§ KL 

1:11 Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 
anställd i annan 
kommun under 
förutsättning att båda 
nedanstående kriterier 
är uppfyllda 
-beslutanderätten i 
ärendegruppen har 
delegerats till 
förvaltningschefen, och 
-beslutanderätten faller 
inom ramen för sådan 
verksamhet som 
regleras i ett 
samverkansavtal enligt 
9 kap. 37 § KL. 
12 kap. 5 §PBL 

FC   

1:12 Beslut att förelägga den 
enskilde att avhjälpa en 
brist i en framställning, 
om bristen medför att 
framställningen inte kan 
läggas till grund för en 
prövning i sak. 
20 § FL 
Se  9 kap 22 § PBL och 6 
kap 10 § PBF 

AvdC FC  

1:13 Beslut att avvisa en 
framställning som är så 
ofullständig eller oklar 
att den inte kan tas upp 
till prövning 
20 § FL 
Se dock 9 kap 22 § PBL 
och 6 kap 10 § PBF 

AvdC Berörd 
AvdC 

Se 9:1 

1:14 Beslut att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning om en 

Berörd 
handläggare 

Berörd 
AvdC 
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ansökan/framställning 
har återkallats eller 
frågan förfallit av annan 
anledning 

1:15 Beslut att avslå en 
framställning om att 
avgöra ett ärende. 
12 § FL 

Berörd 
handläggare 

AvdC  

1:16 Beslut att begära att den 
som anlitar ombud ska 
medverka personligen 
vid handläggningen av 
ett ärende. 
14 §  FL 

FC  Rätt till vidare- 
delegering 

1:17 Beslut att ett ombud 
eller biträde som är 
olämpligt för sitt 
uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet. 
14 § FL 

FC   

1:18 Beslut att begära att ett 
ombud styrker sin 
behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det 
innehåll som framgår av 
15 § FL  

FC   

1:19 Beslut att förelägga part 
eller ombud att styrka 
ombudets behörighet 
genom en fullmakt med 
det innehåll som 
framgår av 15 § FL. 

FC   

1:20 Beslut att begära att en 
handling bekräftas av 
avsändaren. 
21 § FL 

FC   

1:21 Beslut om 
rättelse/ändring av 
beslut som delegaten 
fattat enligt de förutsätt-
ningar som anges i 36–
39 §§ FL 

FC AvdC  

1:22 Beslut att avvisa 
överklagande av beslut 
som kommit in för sent 
enligt vad som anges i 
45 §  FL 

FC AvdC  
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1:23 Delegation till SBNO, och vid dennes förfall vice ordförande att fatta beslut 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut 
inte kan avvaktas. 

1:24 I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes 
ersättare inte är tillgänglig, äger SBC med berörd AvdC som ersättare att 
fatta beslut i samtliga ärenden som samhällsbyggnadsnämnden delegerat 
till tjänsteman enligt denna delegationsförteckning. 

     

 

2. Färdtjänst/riksfärdstjänst 
 Ärendetyp 2:1 Delegat Ersättare Kommentar 
2:1 Beslut om färdtjänst 

och/eller ledsagare och 
Riksfärdtjänst, beslut om 
att återkalla sådant 
tillstånd när 
förutsättningarna för 
tillstånd inte längre 
finns.  
7-9, 12 §§ Lag om 
färdtjänst, 47,9, §§ Lag 
om Riksfärdtjänst. 

Berörd 
handläggare 

KOMV  

2.2 Beslut om att återkalla 
tillstånd till färdtjänst/ 
Riksfärdtjänst när 
tillståndshavaren gjort 
sig skyldig till allvarliga 
och upprepade 
överträdelser. 
12 § Lag om färdtjänst, 9 
§ Lag om Riksfärdtjänst. 

Berörd 
handläggare 

KOMV  

 

3. Ekonomiärenden/ Upphandling av varor och tjänster 
 Ärendetyp 3:1-10 Delegat Ersättare Kommentar 
3:1 Rätt att utse 

beslutsattestanter och 
ersättare inom 
samhällsbyggnads 
verksamhetsområde 

FC EC  

3:2 Avskrivning av fordran 
mot kund inom SBFs 
verksamhetsområde till 
ett högsta belopp av: 
Upp till 25 tkr 
25 tkr-100 tkr 
100-500 tkr 

 
 
 
 
AvdC 
EC 
KD 

 
 
 
 
EC 
KD 
EC 

Berörd AvdC 

3:3 Godkänna till 
kommunen ställd 
säkerhet till ett belopp 
av; 
Högst 100 tkr 
100 -1000tkr 

 
 
 
 
EC 
KD 

 
 
 
 
KD 
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3:4 Besluta om undantag 
från bestämmelser om 
taxa eller annan avgift 
till ett belopp av; 
Högst 50 tkr 
Över 50 tkr 

 
 
 
 
FC 
EC 

 
 
 
 
EC 
KD 

 

3:5 Tilldelningsbeslut 
upphandling: 
 
1 prisbasbelopp – 100 
tkr 
 
100 tkr -
direktupphandlingsgrä
ns  
 
Direktupphandlings-
gräns-3 mkr 
 
Över 3 mkr 

 
 
 
EnC 
 
 
AvdC 
 
 
 
FC 
 
 
SBN 

  

3:6 Beslut om att 
förvaltningsspecifika 
och externt samordna 
ramavtal för inköp av 
varor och tjänster 

FC KOMU Tecknande av 
avtal görs av 
behöriga 
firmatecknare 
enligt särskild 
upprättad 
förteckning 

3:7 Yttrande avseende 
överklagan av 
upphandling enligt lag 
om offentlig 
upphandling (LOU) 

FC 
 

KD  

3:8 Beslut om att teckna 
och förlänga 
leasingavtal för 
kommunen gällande 
varor och tjänster 

Berörd AvdC FC Finanspolicy 
reglerar 
tecknande av 
leasing som är 
ett av flera 
finansieringsal
ternativ. 
Tecknande av 
avtal görs av 
behöriga 
firmatecknare 
enligt särskild 
upprättad 
förteckning. 

3:9 Beslut om att medverka 
i upphandling 
samordnande av annan 
kommun inkl. sluta 
avtal med inköpscentral 
om att sköta 
upphandlingar. 

KOMU EC Delegaten ges 
med 
automatisk 
fullmakt att 
utgöra 
kommunens 
ombud. 
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3:10 Uppdra åt anställd att 
fatta beslut i 
upphandlingar 
genomförda av 
inköpscentral 

Behörig 
anställd vid 
anlitad 
inköpscentral 

EC  

 

4. Investeringar samt köp och försäljning av fast egendom, 
fastighetsregleringar mm 

 Ärendetyp 4:1-10 Delegat Ersättare Kommentar 
4:1 Omfördelning av medel 

för nya 
investeringsprojekt upp 
till 1000 tkr 
 
Över 1000 tkr 

 
 
 
FC 
 
SBN 

KD 
 
 
KD 
 
 

 

4:2 Utse beställarombud vid 
entreprenader 

FC KD  

4:3 Besluta om försäljning av 
detaljplanelagd bostads- 
och industrimark enligt 
fastställda riktlinjer 

Mex AvdC  

4:4 Överenskommelse om 
fastighetsreglering upp 
till 250 tkr 
250-500 tkr 
Över 500 tkr 

 
 
Mex 
FC 
SBN 

 
 
FC 
 
 

 

4:5 Kommunens företrädare 
i ärenden enligt 
fastighetsbildningslagen 
anläggningslagen och 
ledningsrättslagen. Samt 
i inskrivningsärenden 
enligt Jordabalken 

Mex AvdC  

4:6 Avge yttrande på 
kommunens vägnar i 
dess egenskap av 
fastighetsägare och 
granne i samband med 
bygglov 

Mex AvdC  

4:7 Servitutsupplåtelser, 
ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i 
egenskap av härskande 
fastighet 

Mex AvdC  

4:8 Servitutupplåtelse, 
ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i 
egenskap av tjänande 
fastighet  

Mex AvdC  

4:9 Dödning, utsträckning, 
sammanföring, 
relaxation av pantbrev 
och därmed jämförlig 
åtgärd 

Mex AvdC  



  

10 
 

 

5. Hyror, arrenden och övriga nyttjanderätter 
 Ärendetyp 5:1-5:5 Delegat Ersättare Kommentar 
5:1 A. Arrende-, hyres- och 

nyttjanderättsavtal för en 
avtalstid upp till 3 år  
 

B. Lägenhetsarrende 
(sjöbodar, bryggor mm) 
för en avtalstid upp till 1 
år 

Mex 
 
 
 
Handl 

AvdC 
 
 
 
Mex 

 

5:2 Externa hyresavtal för en 
avtalstid upp till 3 år och en 
årshyra understigande 400 tkr 

AvdC FC  

5:3 Upplåtelse av torghandelsplats 
samt övriga torghandelsärenden 

Traf AvdC  

5:4 Upplåtelse av allmän plats och 
område som jämställs med 
sådan plats 

Traf AvdC  

5:5 Avskrivning av hyresfordringar 
upp till 100 tkr/ärende 

FC AvdC  

 

6. Planfrågor 
 Ärendetyp 6:1-6:6 Delegat Ersättare Kommentar 
6:1 Ingå överenskommelse om 

planbesked senare än fyra 
månader 

AvdC Plan  

6:2 Avvisa för sent inkommen 
överklagan av detaljplan enligt 
plan- och bygglagen 

AvdC Plan  

6:3 Ingå planavtal AvdC FC  
6:4 Beslut om upprättande av 

miljökonsekvensbeskrivning 
FC AvdC  

6:5 Beslut om samråd av 
detaljplaneförslaget vid standard 
planförfarande eller samordnat 
planförfarande 
Samt godkännande av 
behovsbedömning/Undersökning 
av betydande miljöpåverkan 

FC AvdC  

6:6 Beslut om granskning av 
detaljplaneförslaget och ev 
miljökonsekvens- 
beskrivning då planförslaget 
följer tidigare beslut om 
godkännande av 
samrådsredogörelse och beslut 
om fortsatt planarbete 

FC  AvdC  
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7. Trafikärenden 
 Ärendetyp 7:1-7:7 Delegat Ersättare Kommentar 
7:1 Trafikärenden 

omfattande beslut; 
- Lokala 
trafikföreskrifter 
- beslut om tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter 
- 
nyttoparkeringstillstånd 
- parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade (PRH) 
- dispens avseende 
parkeringsförbud 
- motorfordonstrafik 
förbjuden mm 
- dispens avseende 
tunga/breda/långa 
transporter 
 
Trafikärenden i 
ovanståendeavseenden 
när beslutet är av 
principiell natur 

Traf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBN 
 

AvdC  

7:2 Alla löpande 
trafiksäkerhetsärenden 
 
Fordonsflytt enligt lag 
om flyttning av fordon i 
vissa fall (LFF 1982:129) 
Samt enligt FFF 
(1982:198) Förordning 
om flytt av fordon i vissa 
fall 
 
Trafikärenden i 
ovanstående avseenden 
när beslutet är av 
principiell natur 

Traf 
 
 
Traf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBN 

AvdC 
 
 
AvdC 

 

7:3 Avge yttranden över 
framställningar om 
uppsättande av skyltar 
och ställningar mm på 
offentlig platsmark 
enligt ordningslagen 

Traf AvdC  

7:4 Besluta om förändringar 
av gränserna för 
tätbebyggda områden 
enligt lokala 
trafikföreskrifter 

Traf AvdC  
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7:5 Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och 
dispenser enligt 
trafikförordningen 

Traf AvdC  

7:6 Besluta om lokala 
trafikföreskrifter 
- huvudled 
- väjningsplikt 
- stopplikt 
- förbud mot trafik med 
fordon 
- tillåten körriktning 
- förbud mot omkörning 
- parkeringsförbud 
- tid för parkering 
- begräsning av tungt, 
brett och långt fordon 
- hastighetsbegränsning 

Traf AvdC  

7:7 Förordna 
parkeringsvakter enligt 6 
§ LKP 

Traf AvdC  

 

8. Hamnfrågor 
 Ärendetyp 8:1-8:3 Delegat Ersättare Kommentar 
8:1 Utarrendera, uthyra 

eller annars upplåta 
markområde som ligger 
under hamnens 
verksamhetsområde och 
med en nyttjanderättstid 
understigande 3 år 

AvdC FC  

8:2 Upplåtelse av 
hamnanläggningar till 
extern aktör, ex 
båtplatser 

SBN   

8:3 Upplåtelseformer och 
upplåtelsetid 
 
Tilldelning av båtplatser 
och byte av plats 
 
Avgift-båtplatsavgift 
 
Uppsägning av båtplats 
 
Förverkan av båtplats 
 
Tilldelning av annan 
plats 
 
Bortskaffa förvaring på 
bryggor, eller sådant 

Handläggare 
ASS 

Berörd AvdC  
 
Se vidare i 
bestämmelser 
för Lysekils 
kommuns 
småbåtshamn, 
beslutade av KF 
2013-12-19, § 1  
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som byggts utan 
tillstånd 
 
Rätt att städa och röja 
uppläggningsplatser på 
båtägarens bekostnad 
 
Uppsägning av 
hyresavtal om ex inte 
avgiften betalas inom tid 
 
Båtplatsupplåtelse och 
kösystem 
 
Fördelning av båtplatser 
till sökande i 
båtplatskön 
 
Avsteg från 
fördelningsgrunderna 
 
 
 

 
 
9. Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter. Beslut 
under handläggningen och vid överklagande beslut 

• Att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat, enligt 
förutsättningar som anges i 26 och 27 §§ FL, 

• Att avvisa för sent inkommit överklagande av beslut som delegaten har 
fattat, enligt 24 § FL,  

• Att ange yttrande till högre instans vid överklagande av beslut som 
delegaten fattat. 

• Ett beviljat bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra 
veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 
enligt 9 kap. 42 a § PBL. Har beslutet vid den tidpunkten ännu inte 
vunnit laga kraft, görs verkställandet på byggherrens egen risk. 

• Bestämma i det enskilda fallet om området utgör sammanhållen 
bebyggelse enligt definitionen i 1 kap. 4 § PBL, samt avgöra om 
omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen medför att 
bygglovsbefrielse enligt 9 kap. 6 § PBL inte föreligger. 

 
 Ärendetyp 9:1-9:55 Delegat Ersättare Kommentar 
9:1 Föreläggande om att avhjälpa 

brist i ansökan om lov, 
förhandsbesked eller anmälan. 
9 kap. 22 § första stycket PBL 
6 kap. 10 § första stycket PBF 

Blov 
Sark 
 

AvdC  
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9:2 Avvisning av ansökan eller 
anmälan när föreläggande om 
komplettering inte åtlytts 
9 kap. 22 § andra stycket PBL 
6 kap. 10 § andra stycket PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:3 Begäran om att en ansökan om 
lov, förhandsbesked eller 
anmälan och andra sådana 
handlingar som avses i 9 kap. 21 
§ PBL ska vara utförda så att de 
är lämpliga för arkivering. 
6 kap. 9 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

9:4 Om det finns särskilda skäl, att 
fatta beslut att någon 
samordningen enligt första 
stycket inte ska ske. Ska 
miljönämnden och berörda 
parter informeras och ges tillfälle 
att yttra sig. 
9 kap. 24 § andra stycket PBL 

Blov 
Sark 

AvdC  

9:5 Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i ärende om 
lov eller förhandsbesked. 
9 kap. 27 § första stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:6 Beslut om att avvisa för sent 
inkommit överklagande. 
13 kap. 16 § första och andra 
styckena PBL 

Blov 
Handl 
Sark 

AvdC  

Bygglov, rivningslov, marklov mm 
9:7 Beslut om prövning av åtgärd 

som inte kräver lov. 
9 kap. 14 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

9:8 Beslut om villkorsbesked 
9 kap. 19 § PBL 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

9:9 Beslut om anståndsförklaring. 
9 kap. 28 § PBL 

Blov 
Sark 

B AvdC  

9:10 Beslut om tidsbegränsat bygglov. 
9 kap. 33 § PBL 
9 kap. 33 a § PBL 
Genom lagen (2017:267) upphör 
9 kap. 32 a § PBL att gälla den 1 
maj 2023. 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

9:11 Beslut om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov. 
9 kap. 33 § andra stycket PBL 
9 kap. 33 a § andra stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  
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Förlängning av lov som 
meddelats med stöd av 9 kap. 33 
a § PBL får ges även efter den 1 
maj 2023 enligt övergångs-
bestämmelse nr. 3 till lagen 
(2017:267) 

9:12 
 

Beslut om att avslå en ansökan 
om lov eller ge negativt 
förhandsbesked i de fall det är 
uppenbart att åtgärden eller 
åtgärderna som avses inte kan 
medges. 
9 kap. 17 § PBL 
9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 31 § PBL 
9 kap. 33–33 a §§ PBL 
9 kap. 34 § PBL 
9 kap. 35 § PBL 

Sark 
Blov 

AvdC  

9:13 Beslut om att ett beslut om 
bygglov, rivningslov eller 
marklov får verkställas tidigare 
än fyra veckor efter att beslutet 
kungjorts enligt 9 kap. 41 a § PBL 
om ett väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse kräver det. 
9 kap. 42 a § andra stycket PBL 

Sark 
Blov 

AvdC  

Bygg, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanerat område 
9:14 A. Beslut om bygglov för ny, till 

och/eller ombyggnad samt 
ändring av en-och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnader till 
dessa inom detaljplan eller 
område med 
områdesbestämmelser. 

 
B. Ny, till och/eller ombyggnad 

samt ändring av rad- eller 
kedjehus-bebyggelse, 
gruppbyggda småhus samt 
flerbostadshus, upptill 
sammanlagt högst 20 
lägenheter inom detaljplan. 

 
C. Ny, till- och/eller 

ombyggnad samt ändring av 
lokaler för annan 
användning än bostäder 
med högst 2000 m2 
bruttoarea, inom detaljplan. 

Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 

AvdC  
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D. Ny, till- och/eller 

ombyggnad samt ändring av 
kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpsstation och 
därmed jämförlig byggnad.  

9 kap. 30 §  PBL 

 
Blov  
Sark  
Binsp 
 

9:15 Nybyggnad och/eller väsentlig 
ändring av följande 
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9 
kap. §8 första stycket i PLBL, 
samt 6 kap. 1§ PBF 
-Mindre småbåtshamnar i 
ärenden där 
strandsskyddsdispens samt 
länsstyrelsen beslut om tillstånd 
föreligger eller inte krävs. 
-Upplag eller materialgårdar 
-Fasta cisterner 
-Murar och plank 
-Parkeringsplatser utomhus 

Blov 
Sark 
Binsp 

  

9:16 Uppsättning och/eller västenlig 
ändring av skyltar eller 
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ 
första stycket PBL samt 6 kap. 3-
4 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

  

9:17 A. Att besluta om lov även om 
den sökta åtgärden innebär 
en liten avvikelse från 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om 
den är förenling med 
detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas 
syfte, enligt 9 kap. 31 b § 1 
PBL 

 
B. Som A ovan, när åtgärden är 

av begränsad omfattning 
och nödvändig för att 
området ska kunna 
användas eller bebyggas på 
ett ändamålsenligt sätt.  
9 kap. 31 b § 2 PBL. 

 
C. Att besluta om lov, när en 

plans genomförandetid har 
gått ut och utöver vad som 
följer av 9 kap. 31 b §, för en 
åtgärd som avviker från 
detaljplanen om den är 
förenlig med detaljplanens 

Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 

AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
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syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse.  
9 kap. 31 c § 1 PBL 

 
D. Som C ovan, om åtgärden 

innebär en sådan annan 
användning av mark eller 
vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till 
den användning som har 
bestämts i detaljplanen.  
9 kap. 31 c § 2 PBL 

 
E. Besluta, i samband med 

beslut om bygglov, att en 
befintlig planavvikelse på en 
fastighet ska anses vara en 
sådan avvikelse som avses i 
9 kap. 30 § första stycket 1 b 
PBL. 
Övergångsbestämmelser 13 
PBL 

 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 

 
 
 
 
 
AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
 

9:18 Beslut om rivningslov som inte 
avser en byggnad eller en 
byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde. 
9 kap. 34 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
 

AvdC  

9:19 Beslut om marklov för planenlig 
åtgärd 
9 kap. 35 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
 

AvdC  

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område 
9:20 A. Beslut om bygglov för 

nybyggnad utanför område 
med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 
inom ramen för de villkor 
som bestämts i bindande 
förhandsbesked 

 
B. Beslut om bygglov för om- 

och/eller tillbyggnad samt 
ändring av sådana 
byggnadstyper som 
uppräknas i 9:14 ovan, 
utanför område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
 

AvdC 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC 
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C. Ny, till och/eller ombyggnad 

samt ändring av 
komplementbyggnad. 

 
D. Ny, till- och/eller 

ombyggnad samt ändring av 
kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpsstation och 
därmed jämförlig byggnad.  
9 kap. 31 § PBL 

 
E. Beslut om bygglov för ny-, 

till-, och/eller ombyggnad 
samt ändring av lokaler för 
annan användning än 
bostäder, med högst 500 m2 
bruttoarea. 9 kap. 31§ PBL 
 

 
F. Beslut om bygglov för 

nybyggnad utanför område 
med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 
avseende 
ersättningsbyggnader för 
befintliga som rivs eller 
flyttas 

 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 

 
 
 
AvdC 
 
 
 
AvdC 
 
 
 
 
 
 
AvdC 
 
 
 
 
 
AvdC 

9:21 Nybyggnad och/eller väsentlig 
ändring av följande 
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9 
kap. §8 första stycket i PBL, samt 
6 kap. 1§ PBF 
-Mindre småbåtshamnar i 
ärenden där 
strandsskyddsdispens samt 
länsstyrelsen beslut om tillstånd 
föreligger eller inte krävs. 
-Upplag eller materialgårdar 
-Fasta cisterner 
-Murar och plank 
-Parkeringsplatser utomhus 

Blov 
Sark 
Binsp 

  

9:22 Uppsättning och/eller väsentlig 
ändring av skyltar eller 
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ 
första stycket PBL samt 6 kap. 3-
4 §§ PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

  

Genomförandet av mark, bygg och rivningsåtgärder 
9:23 Beslut om föreläggande för 

byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  
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behövs för nämndens prövning i 
frågan om startbesked 
10 kap. 22 § första stycket 2 PBL 

9:25 Beslut om att det inte behövs 
någon kontrollplan för 
rivningsåtgärder 10 kap. 18 § 
andra stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:26 Bestämma – i kontrollplan eller 
genom särskilt beslut – att krav 
på omfattande ändringar av 
andra delar än den direkt 
berörda av en byggnad inte 
behöver utföras förrän vid en viss 
senare tidpunkt 
3 kap. 21 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:27 Beslut att medge mindre 
avvikelse från föreskrifterna i 
Boverkets byggregler om det 
finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli 
tekniskt tillfredsställande och det 
inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 
BBR 1:21 Boverkets byggregler, 
BFS 2011:6, med senaste 
uppdatering. 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:28 Beslut om att ett byggnadsverk 
får tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats 10 kap. 4 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:29 Besluta att utse ny 
kontrollansvarig  
10 kap. 13 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:30 Beslut att medge mindre 
avvikelse från föreskrifterna om 
det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan 
antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet 
från annan synpunkt 
BFS 2015:6, EKS 10, 3 § 
Boverkets föreskrifter 2011:10, 
med senaste uppdatering, om 
tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder) 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:31 Beslut om kompletterande villkor 
för bygg- eller 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  
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rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen 
10 kap. 29 § PBL 

9:32 Beslut om interimistiskt 
slutbesked 
10 kap. 36 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:33 A. Beslut om slutbesked 10 
kap. 34 § PBL  
 
 

 
B. Ovanstående slutbesked 

enlig 10 kap 34-37 §§ PBL, 
vad avser installation eller 
väsentlig ändring av 
eldstad/och eller rökkanal 

Blov  
Sark  
Binsp  
Handl 
 
Ass 
 

AvdC  

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt 
funktionskontroll av ventilationssystem 
9:34 Beslut om längre 

besiktningsintervallet 
3 kap. 16 § Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 2011:12, 
med ändringar t.o.m. BFS 2018:2 
med senaste uppdatering) om 
hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:35 Beslut om anstånd med kontroll 
3 kap. 17 § Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 2011:12, 
med ändringar t.o.m. BFS 2018:2 
med senaste uppdatering) om 
hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:36 Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av 
ventilationssystem 
4 § Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av sakkunniga 
funktionskontrollanter, BFS 
2011:16 med ändringar t.o.m. 
BFS 2017:10, OVK 3, med 
senaste uppdatering. 
 
 
 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 
9:37 Besluta att begära biträde av 

Polismyndigheten för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § PBL 
11 kap. 9 § PBL 
Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 2 § PBL 

AvdC Sark 
Blov 

 

9:38 Beslut att det ska planteras på 
tomten och att befintlig 
växtlighet på tomten ska bevaras, 
om det behövs för att uppfylla 
kraven i 8 kap. 15 § första stycket 
PBL 
8 kap. 15 § tredje stycket PBL 

Blov 
Sark 

AvdC  

9:39 Beslut om ingripandebesked 
11 kap. 7 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:40 Besluta om lovföreläggande, 
dock utan vite 
11 kap. 17 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:41 Besluta om föreläggande om 
underhållsutredning, dock utan 
vite 
11 kap. 18 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:42 Beslut om åtgärdsföreläggande, 
dock utan vite 
11 kap. 19 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:43 Beslut om rättelseföreläggande, 
även föreläggande som förenas 
med förbud mot att åter utföra 
bygglovspliktig åtgärd, dock utan 
vite 
11 kap. 20 § PBL 
11 kap. 32 a § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:44 Beslut om rivningsföreläggande, 
dock utan vite 
11 kap. 21 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:45 Beslut om föreläggande för ökad 
trafiksäkerhet, dock utan vite 
11 kap. 22 § PBL 
11 kap. 23 § PBL 
Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 3 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:46 Beslut om föreläggande om 
anordnande av stängsel kring 
industrianläggning som inte 
länge används, dock utan vite 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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11 kap. 24 § PBL 
9:47 Beslut om förbud mot fortsatt 

arbete eller åtgärd. 
11 kap. 30-32 a § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp  
 

AvdC 
 
 

 

9:48  Beslut om föreläggande för den 
som äger eller annars ansvarar 
för hiss eller annan motordriven 
anordning i byggnadsverk att se 
till att anordningen kontrolleras 
(särskild besiktning) 
8 kap. 6 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:49 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller delar av 
ett byggnadsverk, inkl. hissar och 
andra motordrivna anordningar, 
dock utan vite i andra fall än vad 
avser förbud som meddelas med 
stöd av att hela eller delar av 
byggnadsverket som avses med 
förbudet har brister som kan 
äventyra säkerheten för som 
uppehåller sig i eller i närheten 
av byggnadsverket (11 kap. 33 § 1 
PBL).  

Blov 
Sark 
Binsp  

AvdC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9:50 Beslut om byte av 
funktionskontrollant 
11 kap. 34 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:51 Beslut om att entlediga och utse 
ny kontrollansvarig 
11 kap. 35 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:52 Beslut om ansökan om 
utdömande av vite 
11 kap. 37 § tredje stycket PBL 

AvdC   

9:53 Besluta om ansökan om 
handräckning för tillträde eller 
för genomförande av en åtgärd 
som avses med ett föreläggande 
som meddelats med stöd av 11 
kap. 19–25 §§ PBL 

9 kap. 39 § PBL 
 

AvdC Blov 
Sark 
Binsp 

 

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och 
föreskrifter 
9:54 Uttag av avgift i enlighet med 

kommunens taxa för ärenden 
enligt PBL, även uttag av avgift i 
förskott 
12 kap. 8-9 §§, 11 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  
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9:55 Om byggnadsnämnden tar ut en 
avgift för handläggningen av ett 
ärende om lov eller fb, ska 
nämnden i sitt beslut om avgift 
redovisa hur avgiften har 
fastställts. 
9 kap. 40§ PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

10. Lagen om färdigställandeskydd (2014:320) (LFS) 
 Ärendetyp 10:1 Delegat Ersättare Kommentar 
10:1 Prövning av behov och beslut i 

frågan om färdigställandeskydd 
behövs eller inte för vissa 
åtgärder som anges i lagen 
3 § LFS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

11. Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL 
 Ärendetyp 11:1-11:4 Delegat Ersättare Kommentar 
11:1 Företräda SBN vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt 
att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan fastighetsbildning 
sker 
4 kap. 25 § FBL 

Sark AvdC  

11:2 Besluta att påkalla 
fastighetsreglering som behövs 
för att mark och vatten ska 
kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt 
5 kap. 3 § tredje stycket FBL 

Sark AvdC  

11:3 Beslut om att ansöka om 
fastighetsbestämning 
14 kap. 1 a § första stycket 4–7 
FBL 

Sark 
Mex 

AvdC  

11:4 Godkänna förrättning, för-
rättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 
15 kap. 11 § FBL 

Blov 
Sark 
Mex 
Mät 
GIS 

AvdC  

12. Anläggningslagen (1973:1149), AL 
 Ärendetyp 12:1-12:3 Delegat Ersättare Kommentar 
12:1 Besluta att begära förrättning 

18 § första stycket 3 AL 

Mex AvdC  

12:2 Företräda SBN vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt 
att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 

Sark 
Blov 

AvdC  
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avgöras innan 
gemensamhetsanläggning 
inrättas 21 § AL 

12:3 Godkänna beslut eller åtgärd 
30 § AL 

Mex 
Sark 
 

AvdC  

13. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL 
 Ärendetyp 13:1-13:2 Delegat Ersättare Kommentar 
13:1 Företräda SBN vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att 
anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan upplåtelse av 
ledningsrätt sker 
19 § LL 

Blov 
Sark 

AvdC  

13:2 Godkänna beslut eller åtgärd 
28 § LL 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

14. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning, LGS och förordningen (1998:929) om gaturenhållning och 
skyltning, FGS 
 Ärendetyp 14:1-14:6 Delegat Ersättare Kommentar 
14:1 Beslut om tillstånd att sätta upp 

skyltar varigenom allmänheten 
avvisas från ett visst område som 
är av betydelse för friluftslivet 
5 § LGS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

14:2 Beslut om tillstånd att varaktigt 
sätta upp tavla, skylt, inskrift 
eller därmed jämförlig anordning 
för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål utomhus 
6 § LGS 
7 § LGS 
Förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen i enlighet med 6 
§ första stycket FGS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

14:3 Avge yttrande till länsstyrelsen 
4 § första stycket FGS 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

14:4 Beslut om medgivande att ha 
affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande 
ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor 
9 § LGS 
6 § första stycket FGS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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Förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen i enlighet med 6 § 
första stycket FGS 

14:5 Beslut om förelägganden och 
förbud i ärenden om tillsyn enligt 
LGS som ankommer på 
nämnden, 12 § LGS 

Traf AvdC  

14:6 Besluta om avgifter med 
anledning av prövning av fråga 
om tillstånd eller medgivande i 
enskilda ärenden med 
tillämpning av kommunens 
taxeföreskrifter 
13 § LGS 
1 § andra stycket förordningen 
(1998:903) om avgifter för 
prövning enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
samt kommunens taxa 

FC AvdC  

15.Lagen (2016:378) om lägenhetsregister, LOL 
 Ärendetyp 15:1-15:2 Delegat Ersättare Kommentar 
15:1 Beslut om att fastställa 

belägenhetsadress 
10 § LOL 

Mät 
 

GIS  

15:2 Beslut om att fastställa 
lägenhetsnummer 
11 § LOL 
 

Mät 
 

GIS  

16. Lagen (2018:222) bostadsanpassningsbidrag 
 Ärendetyp 16:1 Delegat Ersättare Kommentar 
16:1 Beslut om  

bostadsanpassningsbidrag. 
Beslut om avslag på ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag. 
2018:222, Lag om 
bostadsanpassningsbidrag 

BAB Binsp  

 



Tjänsteskrivelse
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Datum Dnr 
2019-09-11 SBN B-2019-626 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen Plan och Bygg 
Lena Bergqvist, 0523-61 33 44 
lena.bergqvist@lysekil.se 

Samverkansavtal mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekils 
kommuner (SML) gällande handlägning av 
bostadsanpassningsbidrag (BAB)

Sammanfattning 
SML-kommuner samverkar idag gällande handläggning av bidragsärenden för 
bostadsanpassning. Samverkansavtalet mellan SML-kommunerna ingicks 2009. 
Samverkan överlag fungerar mycket bra. Avtalet behöver dock ses över avseende 
kostnadsfördelningen. Fördelningen är baserad på invånarantal men tar ingen 
hänsyn till BAB-uppdragets beskaffenhet eller till att SML-kommunerna gemensamt 
inbegriper en stor areal. Förvaltningen föreslår att kostnaderna delas lika, dvs 1/3 
per kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till samverkansavtal mellan Sotenäs, 
Munkedal och Lysekils kommun avseende bostadsanpassningsbidrag. 

Ärendet 
SML-kommuner samverkar idag gällande handläggning av bidragsärenden för 
bostadsanpassning. Under 2008/2009 tog en arbetsgrupp, bestående av 
handläggare från respektive kommun fram ett förslag till samverkan mellan SML-
kommunerna för en gemensam organisation och hantering av 
bostadsanpassningsärenden (BAB). Avtalet innebar att Lysekils kommun åtog sig 
att handlägga ärenden som rör bostadsanpassning i SML-kommunerna.  

Under senare år har arbetssättet för uppdraget utvecklats. Idag sker mycket av 
handläggning via hembesök vilket underlättar kontakt och service gentemot 
arbetsterapeuter och sökanden. Arbetssättet har även visat sig vara mer 
kostnadseffektivt då bättre anpassade lösningar ofta kan föreslår än de lösning som 
initialt framställts i själva ansökan. Det bedrivs även återbruk av bland annat hissar 
och ramper där så är möjligt. Ur ett miljöperspektiv är även återbruk en viktig 
aspekt. 

Ersättning enligt samverkansavtalet idag baseras på invånarantal. Munkedal och 
Sotenäs kommun ersätter Lysekil med 30 respektive 27,2% för lönekostnader samt 
omkostnader (såsom bil, bensin, dator etc). Lysekils kommun står för resterande 
kostnad 42,8%. 
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Förvaltningens synpunkt 
Samverkan fungerar överlag bra. Förändring av avtalet föreslås gälla § 1 
kostnadsfördelningen. Förslaget är att respektive kommun står för 1/3 av 
kostnaderna vilket är en mer rättvis fördelning av handläggningen utifrån ärenden, 
hembesök i samtliga SML-kommuner, demografisk struktur samt i viss mån 
återbruk. Kostnaderna för Lysekils del skulle minska med ca 66 tkr.  

 
 
 
 
Per Garenius 
Förvaltningschef 
 
Bilaga 
 
Samverkansavtal 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna i Munkedal och Sotenäs 
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 Datum Dnr 
 2019-09-11 B-2019-626 
 

Samhällsbyggnadsförvaltning 
Lena Bergqvist, 0523 – 61 33 44 
lena.bergqvist@lysekil.se 

 

Samverkan mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun (SML) 
gällande handläggning av bostadsanpassningsbidrag 

Bakgrunden 
Under 2008/2009 tog en arbetsgrupp, bestående av respektive handläggare från 
respektive kommun fram ett förslag till samverkan mellan SML-kommunerna för en 
gemensam organisation och hantering av bostadsanpassningsärenden (BAB). 
 
Socialnämnden i Lysekil beslutade tillsammans med respektive kommun om 
samverkan av tjänst för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Avtalet innebar 
att Lysekils kommun åtog sig att handlägga ärenden som rör bostadsanpassning i 
SML-kommunerna. Tjänsten låg organisatoriskt under socialnämnden initialt. 
 
Under 2017 organiserades tjänsten om och återfinns numera under 
samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Sedan tjänsten överflyttades till SBN har 
arbetssättet för uppdraget utvecklats. Idag sker mycket av handläggning via 
hembesök vilket underlättar kontakt och service gentemot arbetsterapeuter och 
sökanden. Arbetssättet har även visat sig vara mer kostnadseffektivt då bättre 
anpassade lösningar ofta kan föreslås än de lösningar som initialt framställts i själva 
ansökan.  
 
Det bedrivs även återbruk av hissar och ramper där så är möjligt. En återtagen ramp 
i exempelvis Sotenäs kan användas igen i någon av de övriga kommunerna. På detta 
sätt kan kostnader hållas nere för vissa former av bostadsanpassning. Ur ett 
miljöperspektiv är även återbruk en viktig aspekt.  
 
Sammanställning av ärenden 
Sammanställningen av antalet BAB-ärenden per kommun visar på att Lysekil och 
Sotenäs är tämligen likvärdiga i antal ärenden. Munkedal har något färre ärenden. 
SML-kommunerna gemensamt är stor areal av täcka in. Sammantaget med resor ut 
till olika kommundelar är tjänsten tidsmässigt jämnt fördelad mellan kommunerna. 
 
Ersättning enligt samverkansavtal idag 
För fullgörande av uppdraget ersätter Munkedal och Sotenäs kommun Lysekil med 
30 % respektive 27,2% för lönekostnader samt omkostnader (såsom bil, bensin och 
dator etc). Lysekils kommun står då för resterande kostnader dvs 42,8%. Denna 
fördelning är baserad på invånarantal, men tar ingen hänsyn till BAB-uppdragets 
beskaffenhet. 
 
Förslag till omförhandling av avtalet  
Samverkan överlag fungerar mycket bra idag. Förändring av avtalet gäller § 1 
kostnadsfördelningen. Förslaget är att respektive kommun står för 1/3 av 
kostnaderna vilket är en mer rättvis fördelning av handläggningen utifrån ärenden, 
hembesök, demografisk struktur samt i viss mån återbruk. 
 
 
 

http://www.lysekil.se/
http://www.lysekil.se/
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Samverkansavtal angående handläggning av 
bostadsanpassningsärenden mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommun 
 
§ 1 
Detta avtal innebär att Lysekils kommun åtar sig att handlägga i ärenden som rör 
bostadsanpassning i Munkedals och Sotenäs kommun. 
För fullgörandet av uppdraget ersätter Munkedals och Sotenäs kommun, Lysekils 
kommun med 1/3 av lönekostnader samt omkostnader. Kostnaderna debiteras 
månaden efter. Handläggaren är anställd i Lysekils kommun. 
 
Kostnaderna för anpassning av bostäder etc bekostas av respektive kommun. Varje 
kommun fastställer den egna budgeten. 
 
§2 
Respektive kommun fattar beslut om bostadsanpassningsåtgärder i respektive 
kommun. Handläggaren ansvarar för genomförandet av beslutade åtgärder. 
 
§3  
Munkedals kommun ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsärenden 
under ordinarie handläggares sjukdom, kortare frånvaro etc. Ersättning utgår enligt 
fördelningen i § 1. 
 
§4 
Avtalet gäller under tiden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppsägningstiden är sex 
månader. Om ingen part säger upp avtalet förlängs detta ytterligare ett (1) år. 
 
§5 
Detta avtal är bindande endast under förutsättning att avtalet godkänns av 
respektive ansvarig nämnd genom beslut som vinner laga kraft. 
 
 
 
 
 
Per Garenius    Mats Tillander 
Förvaltningschef   Förvaltningschef  
Samhällsbyggnad, Lysekil   Samhällsbyggnad, Munkedal 
 
 
 
Förvaltningschef 
Sotenäs 
 
 
 
 
 

http://www.lysekil.se/
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 Datum Dnr 
 2019-09-23 SBN MG-2019-350 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan och bygg 
Jeanette Almroth, 0523-61 31 42 
jeanette.almroth@lysekil.se 
 
Utökning av befintlig bostadsfastighet, Skaftö-Backa 3:28 
 
Sammanfattning 
I samband med att fastigheten Skaftö-Backa 3:28 lades ut till försäljning 
uppmärksammandes det att markområdet som omger huset och som uppfattas som 
en ”naturträdgård” inte tillhör fastigheten. Aktuellt markområde tillhör kommunen 
och utgör kvartersmark i gällande detaljplan. Avdelningen för Plan och bygg fick 
genom försäljningen möjlighet att teckna överenskommelse om fastighetsreglering 
med köparen.  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad överenskommelse om 
fastighetsreglering. 
 
 
Ärendet 
I samband med att fastigheten Skaftö-Backa 3:28 (nedan kallad fastigheten) lades ut 
till försäljning via en av stadens mäklarfirmor uppmärksammandes det att 
markområdet som omger huset och som uppfattas som en ”naturträdgård” inte 
tillhör fastigheten. Fastigheten är 53 kvm och bebyggd med ett bostadshus som till 
vissa delar ligger utanför fastigheten. Marken runt omkring fastigheten tillhör 
kommunens fastighet Skaftö-Backa 3:351. Aktuellt markområde utgör kvartersmark 
i gällande detaljplan 1484-P87/5.  
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För att fastigheten Skaftö-backa 3:28 ska få en lämplig utformning krävs det att den 
yta som idag uppfattas som ”naturträdgård” genom fastighetsreglering tillförs 
fastigheten. Efter genomförd lantmäteriförrättning kommer fastigheten att vara ca 
300 kvm. Försäljningen har gett oss optimala förutsättningar att värdera och 
prissätta markområdet. Vår information om pris och markområdets förutsättningar 
har kommunicerats med de intressenter som kontaktat aktuell mäklarfirma och 
därmed blivit en del av budgivningen. 
 
Vi har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering som har godkänts och 
undertecknats av köparen. Överenskommelsen innebär i korthet att: 
 

• Ca 239 kvm av kommunens fastighet Skaftö-Backa 3:351 överförs till  
Skaftö-Backa 3:28. 

• Priset för markområdet är 3 000 000 kr. 
• Kommunen står för förrättningskostnaden. 

 
All kvartersmark som på ett lämpligt sätt kan regleras till fastigheten ingår i 
regleringen. Priset har sitt ursprung i omkringliggande fastigheters 
marktaxeringsvärde. I egenskap av fastighetsägare får en kommun inte sälja mark 
till underpris, kommunen får inte lov att gynna någon enskild. Den här 
fastighetsregleringen innebär inget gynnande. Kommunen står för 
förrättningskostnaden då vi varit den drivande parten. 
 
 
Förvaltningens synpunkter  
Genom försäljningen har vi fått möjlighet att genomföra detaljplanen. Fastigheten 
kommer efter genomförd fastighetsreglering att överensstämma med planens 
intentioner. En utebliven fastighetsreglering skulle få stora konsekvenser för 
fastighetsägaren som inte skulle ha rätt att ”göra någonting” runt omkring sitt hus 
utan kommunens godkännande i egenskap av markägare. Fastigheten skulle inte 
vara lämplig för sitt ändamål. 
 
 
 
 
Per Garenius Jeanette Almroth 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
 
Bilaga 
Överenskommelse om fastighetsreglering 
 
 
Beslutet skickas till 
Avdelningen för Plan och bygg 
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 Datum Dnr 
 2019-09-14 A-2018-17 
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising 0523 – 61 33 83     
linda.wising@lysekil.se  

 

Intern kontroll – uppföljning 2019 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under 
2019:  

• Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan 
• Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) IT-avdelningen 

 
Uppföljningsrapporten redovisar de iakttagelser och brister som framkom vid 
granskningen. Inom de områden där det förekom brister har åtgärder föreslagits. 
Processen/rutinen av ”Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer)” kommer 
att redovisas i en separat rapport till samhällsbyggnadsnämnden i november.  
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens redovisning av godkänner 
uppföljningen av den interna kontrollen 2019. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta föreslagna 
åtgärder.  
 

Ärendet 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och att uppmärksamma olika 
brister som kan förekomma i verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden upprättar 
årligen en intern kontrollplan. Intern kontroll ska vara ett stöd i styrningen av 
verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen.  
 
Intern kontroll ska säkerställa att: 

• Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 

tillförlitlig 
• Verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys 

och riktlinjer 
  

http://www.lysekil.se/
http://www.lysekil.se/
mailto:linda.wising@lysekil.se
mailto:linda.wising@lysekil.se
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Internkontroll 2019 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under 
2019:  

• Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan 
• Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) IT-avdelningen 

 

Förvaltningens synpunkter 
Uppföljningsrapporten för internkontroll redovisar de iakttagelser och brister som 
framkom vidgranskningen. Inom de områden där brister förekom brister har 
åtgärder föreslagits. 
 
Åtgärder 
Förslag till åtgärd är att förvaltningen ska hänvisa till Fixa Min Gata. Att 
kontaktcenter redan vid första kontakten med anmälaren hänvisar eller hjälper till 
att anmäla. Vissa av ärendena måste fortsättningsvis gå via ansvarig handläggare då 
det kanske behövs ytterligare utredning. 
 
Det är enkelt för den som rapporterar att gå in på www.fixamingata.se eller laddar 
ner appen FixaMinGata där personen anger postnummer/gatunamn och ort. 
Personen markerar var på kartan, beskriver problemet och skickar sedan in. LEVA i 
Lysekil AB/förvaltningen (beroende vem som ansvarar för åtgärden) återkopplar till 
kunden. 

 
 
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetsutvecklare 

   

Bilaga 
Intern kontroll – uppföljning 2019  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kvalitetschef  
Kommunens revisorer 

http://www.lysekil.se/
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Sammanfattning 
Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Granskningsområdet har identifierats av 
samhällsbyggnadsförvaltningen med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömning. 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 9 januari 2019 beslut om kontrollområden inför 
2019. Följande områden valdes: 
 

• Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan 
• Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) 

 
Resultatet av granskning och analys rapporteras i den form och omfattning som fastställs i 
kontrollplanen. Rapporten från samhällsbyggnadsnämnden lämnas till kommunens revisorer 
och kvalitetschef. Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) redovisas i separat 
rapport i november. 

Process eller rutin som har granskats 
1.1 Besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan. 

Granskning av 10 avslutade ärenden i Vision 
Syfte med granskning 
Se så att processen fungerar. 
Tillvägagångssätt 
Undersöka om rutinen fungerat och att berörd tjänsteman har svarat medborgaren. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 
Utgångspunkten har varit att se om förvaltningslagen 2017:900 fungerar på inkomna 
synpunkter/klagomål/felanmälan. Enligt förvaltningslagen ska service ske till den enskilde 
på ett smidigt och enkelt sätt. "Service ska ges utan onödigt dröjsmål". Handläggningens 
utgångspunkter enligt förvaltningslagen är att ärendet ska "handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt..." 

Av tio slumpmässigt uttagna inkomna ärende, 2019-01-01--2019-08-31, av karaktären 
rapporterade synpunkter, klagomål, fel, brister m.m. framkommer det att snittiden för svar 
är 72 dagar. Följande ärenden har granskats i sin handläggningsprocess: 

1. Synpunkt om slyröjning 
2. Rapportering av farlig brygga 
3. Synpunkt om enskild väg 
4. Klagomål om cruising 
5. Påtalad skaderisk på brygga 
6. Synpunkt om fler cykelställ 
7. Trasigt staket 
8.  Synpunkt om renhållningstaxan 
9. Missnöje av parkeringsplatser 
10. Rapportering om trasig bänk 

 
Av 10 kontroller visar 7 ärenden på avvikelse. Dessa avvikelser beror dels på brister av 
dokumentation av när ärendet inkommit, i andra fall fattas det information om 
mottagningsbevis till anmälan, i vissa fall är det oklart ifall anmälaren har fått svar om 
eventuell åtgärd och även brist gällande om ärendet är åtgärdat/klart och avslutat. 
  



Samhällsbyggnadsnämnd, Intern kontroll - uppföljning 2019 4(4) 

I hälften av kontrollerna har anmälaren fått ett mottagningsbevis inom rimlig tid och även 
svar på åtgärd. I dessa saknas det dock dokumentation om när åtgärden har gjorts och om 
ärendet är avslutats. 
I hälften av fallen av kontrollen har det också uppmärksammats att mottagningsbevis och 
svar har skickats på samma datum. 
Av 10 granskade ärenden är inget ärende komplett med mottagningsbevis, svar på åtgärd och 
avslutningsdatum. 
Av de 10 kontrollerade ärendena så är den kortaste svarstiden för inkommande ärende från 
anmälaren till mottagningsbevis 1 dag. Den längsta svarstiden från förvaltningen av 
inkommande ärende till att anmälaren får ett mottagningsbevis är 176 dagar. Övriga ärenden 
ligger på ca 1 vecka vilket ligger inom rimlig svarstid. 

Övriga iakttagelser 
Ärenden gällande synpunkter/felanmälan kan idag rapporteras av allmänheten på två sätt. 
Förutom rapportering till kommunens handläggare kan även medborgaren rapportera till 
Fixa Min Gata (fixamingata.se) 

Denna tjänst gör det enkelt för invånare och besökare i kommunen att rapportera problem i 
gatumiljön, till exempel ett hål i gatan, trasig belysning eller nedskräpning. Med hjälp av 
tjänsten Fixa Min Gata kan vem som helst rapportera ett problem i stadsmiljön utan att 
behöva ta reda på vem som ansvarar för underhåll och service kommunen. Systemet skickar 
rapporten till rätt mottagare, som i dagsläget är LEVA i Lysekil AB som utför 
samhällsbyggnadsförvaltningens driftarbete. Det gör det smidigare att rapportera problem.  
Brister 
Följande brister har uppmärksammats. 

• Förvaltningen lever inte upp till förvaltningslagen att service ska ges utan onödigt 
dröjsmål. (Förvaltningen är bra på att återkoppla vid inkommande ärende när det 
mottagits men det tar lång tid tills ärendet når ett avslut) 

• Brist på dokumentation när åtgärden är slutförd och om anmälaren fått svar 
• Det saknas en "lokal rutin" i verksamheten för inkommande synpunkter, missnöje 

och klagomål 
• Idag är det en otydlighet när det finns "flera vägar in" för att lämna sin 

synpunkt/klagomål. Det är lätt att ärendet hamnar fel, hamnar mellan stolarna eller 
inte rapporteras vidare till LEVA i Lysekil AB.  
 

1.2 Förslag till åtgärder 
Förtydligande av rutin 

Utifrån ett kundperspektiv behövs en tydligare rutin för att ärendena sköts på ett ansvarsfullt 
och korrekt sätt. Det behövs skapas en lokal rutin utifrån förvaltningslagen som ger en 
grundläggande och central struktur för kontakten mellan förvaltningen, LEVA i Lysekil AB 
och den enskilde vid lämnande av synpunkt/klagomål. 
 
Förslag till åtgärd är att förvaltningen ska hänvisa till Fixa Min Gata. Att kontaktcenter redan 
vid första kontakten med anmälaren hänvisar eller hjälper till att anmäla. Vissa av ärendena 
måste fortsättningsvis gå via ansvarig handläggare då det kanske behövs ytterligare 
utredning. 
 
Det är enkelt för den som rapporterar och genom att gå in på www.fixamingata.se eller laddar 
ner appen FixaMinGata då personen anger postnummer/gatunamn och ort. Personen 
markera var på kartan och beskriver problemet och skicka in. LEVA i Lysekil 
AB/förvaltningen (beroende vem som ansvarar för åtgärden) återkopplar till kunden. 



Tjänsteskrivelse 

 

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

 Datum Dnr 
 2019-09-17 A-2019-18 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 - 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 
 
Uppföljningsrapport 3 2019, samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 2019, 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Ärendet  
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista augusti (uppföljningsrapport 3). 
Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning, kritiska kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 3 för 2019.  
 

Förvaltningens synpunkter  
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med  
2 511 tkr mot budget till och med augusti. I huvudsak handlar denna avvikelse 
genom en ombokning från investeringsprojekt till drift under pågående budget år. 
Avdelningen för mark och gata är de som drabbas av denna minusbelastning. För 
helåret prognostiserar förvaltningen är ett underskott på 3 750 tkr. 
 
 
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

 
Bilaga 
Uppföljningsrapport 3 2019, samhällsbyggnadsnämnden 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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1 Sammanfattning  
För att möjliggöra en fungerande vardag och för att Lysekils kommun ska kunna utvecklas 
och vara en attraktiv kommun behövs flera olika serviceverksamheter. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat detaljplaner, 
bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler och småbåtshamnar 
ingår. 

Kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. De 
kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om förvaltningen är på rätt väg eller inte. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att mäta Nöjd-region-index (NRI). Då ingen 
mätning har gjorts under perioden för U3 är det svårbedömt. NRI innebär frågeställningar 
till medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. Arbetet kring att införa 
digitala tjänster (e-tjänster) har pågått under aktuell period samt att marknadsföra 
förvaltningens arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden startat upp en 
bemötandeprocess där målet är att få till en attitydförändring som ska genera nöjda kunder. 

Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse för de åtta 
första månaderna med 2 511 tkr. 

2 Verksamhet 
För att möjliggöra en fungerande vardag och för att Lysekils kommun ska kunna utvecklas 
och vara en attraktiv kommun behövs flera olika serviceverksamheter. Det handlar om en väl 
fungerande infrastruktur i form av gator, vägar, småbåtshamnar och färdtjänst med mera. 
Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är viktiga för att kommunen ska kunna 
erbjuda en attraktiv livsmiljö. Andra viktiga områden är att tillhandahålla lokaler, 
fastighetsskötsel, lokalvård samt tillagning och leverans av mat till kommunens 
verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat 
detaljplaner, bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler och 
småbåtshamnar ingår. 

Följande avdelningar och enheter ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen: 

• Avdelningen för IT 
• Avdelningen för Mark och gata (inklusive småtbåtsenheten) 
• Avdelningen för Plan och bygg (mätenheten, planenheten och byggenheten) 
• Avdelningen för Service (kost och städ) 
• Avdelningen för fastighet (enheten för fastighetsdrift) 
• Administrativa enheten (kontaktcenter) 

  

3 Verksamhetens grunduppdrag 
3.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer 
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och 
ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte. 
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3.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 Nöjd-region-index (NRI) 
Handlar om hur medborgarna ser på 
Lysekils kommun som en plats att bo 
och leva på. 

54 %   

 Öka antalet e-tjänster i förvaltningen 

Syftet är att tillvarata digitaliseringens 
möjligheter i kommunikationen med 
medborgarna inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Förenkla, ökad tillgänglighet och bättre 
service till kunden. 

3 3  

 Marknadsföra förvaltningens arbete 

Förvaltningens arbete ska 
marknadsföras både på interna och 
externa webben, synas på sociala 
medier. Förvaltningen ska ha ett internt 
nyhetsbrev 4 g/år. 

100 % 100 %  

 
Kundnöjdhet (Nöjd-medborgar-index 
(NMI) 

Andel nöjda som på olika sätt är i 
kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter. 

46 %   

Analys och slutsats 

Nöjd-region-index är svårbedömt då ingen mätning har gjorts under perioden för U3. NRI 
innebär frågeställningar till medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. För 
samhällsbyggnadsförvaltningen innebär det främst bostäder, kommunikationer och 
trygghetsområdet. Nästa uppföljning kommer att vara i augusti till oktober 2019, varav 
resultatet kommer innan årets slut. 

Öka antalet e-tjänster i förvaltningen 
Arbetet kring att införa digitala tjänster (e-tjänster) har pågått under aktuell period. Bland 
annat har underlag för att införa e-tjänst för nyttokort, boendekort, borglig vigsel, båtplats 
och båtupplyft. Förvaltningen har under perioden inte kunnat "publicera" nya e-tjänster då 
nytt system inte har funnits på plats (har varit under upphandling och som har blivit 
överklagat, vilket har fördröjt). Grundarbetet har gjorts med berörda avdelningar och 
publicering kommer att ske i höst. Arbetet kommer att påbörjas i oktober. 

Marknadsföra förvaltningens arbete 
Förvaltningen har under perioden marknadsfört sitt arbete på både intranät, hemsidan och 
sociala medier. Förvaltningens nyhetsbrev till alla medarbetare har publicerats under aktuell 
period. 

Kundnöjdhet (Nöjd-medborgar-index NMI) är svårbedömt då ingen mätning har 
gjorts under perioden för U3 (Om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter) 
Utifrån resultatet 2018 arbetar förvaltningen med en rad olika åtgärder för att få fler nöjda 
kunder. Exempelvis har förvaltningen sett över övergripande arbetsprocesser/rutiner. Bland 
annat har utbildningsinsatser i verksamhetssystemet Vision genomförts till förvaltningens 
handläggare och chefer. Detta ska bidra till ordning och reda, snabbare service till kunder 
och säkerställa förvaltningens hantering av inkommande ärenden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen startade inför nytt år med en s.k. bemötandeprocess. Målet 
är att få till en attitydförändring som ska genera nöjda kunder. Förvaltningen vill 
åstadkomma bättre service, vara kundvänliga, ha kundfokus, vara behjälpliga, ta ansvar och 
initiativ som skapar möjligheter, positivt bemötande, hjälpsamhet som lotsar kunden rätt och 
att kunden känner att mötet med tjänstemännen överträffar förväntningarna. Samtliga 
avdelningar gick igenom en utbildning innan sommaren med filmsekvenser med 
frågeställningar som är verksamhetsnära. Målet är att personalen ska bli medveten i olika 
situationer och kunna agera utifrån olika situationer. Slutprodukten från processen är att 
utifrån målbild och kundlöfte ska attityder och bemötande vara i fokus och övning ska stärka 
personalen. 
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Värdskap och kundlöfte. Under aktuell period har förvaltningen påbörjat arbetet kring 
värdskapsarbete, vilket är steg 2 i bemötandeprocessen. Syftet är att skapa en inkluderande 
och välkomnande kultur. Grundstenarna i/för Lysekils kommun och 
samhällsbyggnadsförvaltningen är kommunens värdeord: öppet, enkelt värdigt. 
Värdskapsarbetet ska även prägla kommunens vision 2030: Lysekil är en hållbar och 
attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en 
självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under aktuell period arbetat fram ett kundlöfte som ska 
visa riktningen för hur förvaltningen ska möta och bemöta sina kunder. Formuleringen av 
kundlöftet är att kunden; Alltid är välkommen, får ett professionellt bemötande och att 
förvaltningen alltid gör sitt yttersta för att ge bästa service. 

Kontaktcenter är en nyinrättad enhet som under 2019 har börjat bygga upp och utveckla 
sig. Uppdraget för kontaktcenter är att ge service till kommunens kunder, andra som 
kommunen har kontakt med samt att vara ett stöd till den egna interna organisationen. 
Genom sitt arbete är målet att förbättra servicen från kommunen och underlätta för 
verksamheter genom att enklare ärenden hanteras av kontaktcenter. 

Utifrån resultatet från Nöjd-medborgar-index har förvaltningen fått en bättre bild av hur 
medborgarna upplever organisationen som kan använda i arbetet med att utveckla 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ambitionen är att ständigt förbättra servicen till 
kommunens invånare. 

3.1.2 Verksamhet 

Analys och slutsats 

Under aktuell period har inga kvalitetsfaktorer mäts inom området verksamhet. 

3.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 Attraktiv arbetsgivare Andel långtidsfriska.  30,3 %  

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 6,5 % 6 %  

Analys och slutsats 

Attraktiv arbetsgivare mäts vid varje uppföljningsperiod. Resultatet visar frisknärvaron i 
procent för perioden 12 månader bakåt i tiden fram till nu. Frisknärvaro är lika med 0 
sjukdagar per period och person. 

3.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 Budget i balans Budgetavvikelse -3 %   

Analys och slutsats 

Se avsnitt "ekonomisk analys". 

4 Utvecklingsmål och indikatorer 
Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 
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4.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens processer/utveckling 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 
Förbättra processerna kring 
förvaltningens uppdrag. Nöjd Medborgar-Index - Helheten 46   

Utifrån resultatet från Nöjd-medborgar-index har förvaltningen fått en bättre bild av hur 
medborgarna upplever organisationen som kan använda i arbetet med att utveckla 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vår ambition är att ständigt förbättra vår service till 
kommunens invånare. 

4.2 Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjning 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 
Utveckla samhällsbyggnadsförvaltningen 
till en attraktiv arbetsgivare. Personalomsättning    

Strategin för att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningen till en attraktiv arbetsgivare är att: 

− Göra en kompetenskartläggning 
− Marknadsföra att vara en attraktiv arbetsgivare 
− Arbeta för en god arbetsmiljö 
− Arbeta för ny teknik och digitalisering 

Strategierna ska möta morgondagens kompetensbehov samt öka attraktionskraften. 

4.3 Administrativa stödfunktionen i förvaltningen 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 Administrativt stöd till cheferna ska öka.     

I början på året bildade förvaltningen en arbetsgrupp där avdelningschefernas administrativa 
stöd för ekonomisk uppföljning deltar. Syftet med arbetsgruppen är att hitta en bra struktur 
gällande förvaltningens budgetarbete för att nå sina mål. Arbetsgruppen arbetar för att ha en 
budget i balans under hela budgetperioden och lägga fokus på uppföljningsarbetet. Under 
aktuell period har gruppen träffats en gång i månaden inför månadsuppföljningar där var och 
en har rapporterat om sitt aktuella läge, farhågor, utfall m.m. 

4.4 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 
Analys och slutsats av nämndens utvecklingsmål är att de löper på väl. Några av strategierna 
är påbörjade medan andra kommer att påbörjas under hösten. 

5 Medarbetare 
5.1 Antal anställda 

Antal anställda 

  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
Antal anställda totalt 230 207 180 
Varav månadsavlönade 171 164 140 
Varav timavlönade 59 43 40 
Årsarbetare månadsavlönade 165 157 126 



Samhällsbyggnadsnämnd, Uppföljningsrapport 3 2019 7(12) 

Årsarbetare timavlönade 14 14 16 

Kommentar till antal anställda 

Funktioner som planhandläggare och bygglovshandläggare har varit svårrekryterat under 
2018 med vakanta tjänster där anställning har gjorts under 2019. Kontaktcenter har utökat 
sin personalstyrka med två personer. Serviceenheten har ökat med en person sedan tidigare. 
Avdelningen för IT har två nya tjänster sedan förra året (informationssäkerhetssamordnare 
och e-tjänsteutvecklare) 

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade) 

  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
Antal heltidsanställda 149 135 93 
Antal deltidsanställda 22 29 47 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 97 % 96 % 90 % 

Kommentar till sysselsättningsgrad 

Heltidsresan inom kost- och städenheterna har bidragit till att fler anställda fått 
heltidsanställning inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

5.2 Personalstruktur 
  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
Andel kvinnor av totalt anställda 64 % 67 % 78 % 
Andel heltidsanställda kvinnor 81 % 76 % 58 % 
Andel män av totalt anställda 36 % 33 % 22 % 
Andel heltidsanställda män 98 % 95 % 94 % 
Andel anställda 0-29 år 14 % 10,5 % 13,3 % 
Andel anställda 30-49 år 42 % 42,5 % 36,7 % 
Andel anställda 50- år 44 % 47 % 50 % 
Medelålder, totalt anställda (år) 46 år 46 år 47 år 

5.3 Lönekostnader 
Löner och arvode tkr 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
Arvode 286 189 186 
Lön 40 799 37 672 34 868 
Personalomkostnader 16 134 14 966 13 345 
Totalt 57 219 52 827 48 399 

5.4 Arbetsmiljö och hälsa 
Andel i procent 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
Sjukfrånvaro total 6,0 % 7,1 % 8,4 % 
Varav korttid <15 dagar 38,8 % 40,1 % 27,6 % 
Varav långtid >60 dagar 52,7 % 47,5 % 61,3 % 
Sjukfrånvaro kvinnor 7,8 % 8,9 % 10 % 
Sjukfrånvaro män 3,3 % 4,2 % 3,4 % 
Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 
0 -29 år 4,2 % 4,3 % 6,6 % 
30 -49 år 7,0 % 7,5 % 10,3 % 
50 -år 5,6 % 7,2 % 7,5 % 
Långtidsfriska* 30,3 % 30,0 % 31,4 % 
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Upprepad korttidssjukfrånvaro** 7,1 % 9,3 % 4,2 % 

* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro 
** Andel månadsavlönade med 6 sjukfrånvarotillfällen eller fler tillfällen 

6 Ekonomi 
6.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg 
år 

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 237,8 158,6 157,4 152,3 235,6 
Personalkostnader -85,9 -57,6 -57,2 -52,8 -86,1 
Övriga kostnader -160,9 -107,2 -109,3 -107,4 -162,4 
Kapitalkostnader -36,2 -24,2 -23,8 -21,8 -36,1 
Nettokostnader -45,2 -30,4 -32,9 -29,7 -49,0 
Budget nettokostnader -45,2 -30,4 -30,4 -29,6 -45,2 
Budgetavvikelse 0,0 0,0 -2,5 -0,1 -3,8 

6.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-
prognos 

Samhällsb.chef inkl nämnd -2 805 -1 730 -2 079 -2 805 0 
Administrativa avd -11 408 -7 647 -7 332 -11 308 100 
Avd för plan & bygg -5 682 -3 813 -4 853 -6 382 -700 
Avd för mark och gata -23 008 -15 376 -16 673 -24 458 -1 450 
Enheten för småbåt -27 -21 42 -27 0 
Avd för fastighet o investproj -67 -51 -14 -567 -500 
Enheten för fastighetsdrift -2 214 -1 503 -399 -3 214 -1 000 
Avd för service      
Enheten för städ 0 -120 -731 -200 -200 
Enheten för kost 0 -102 -84 0 0 
Avd för IT SML 0 -70 -822 0 0 
Summa -45 211 -30 433 -32 945 -48 961 -3 750 

6.3 Ekonomisk analys 
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse 
för de åtta första månaderna med 2 511 tkr. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett större underskott vid årets slut baserat på 
att avdelningen för mark och gata belastas av ombokningar från pågående 
investeringsprojekt till drift. Förvaltningen har också kostnader för outhyrda lokaler och 
evakuering av verksamhet. Kostnaden för bostadsanpassningen har ökat. Oförutsebara 
personalkostnader bidrar också till underskottet. 

Prognosen för förvaltningen är ett underskott på 3 750 tkr vid årets slut. 

Samhällsbyggnadschef och nämnd 
Inom samhällsbyggnadschefens ansvar redovisas samhällsbyggnadsnämnden samt 
samhällsbyggnadschefens ledning och administration. För perioden redovisas en negativ 
avvikelse mot budget med 84 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens kostnader kan förklaras med 
att nämndens ledamöter genomgått en utbildningsdag samt ökade kostnader för 
nämndsmöten. 

Prognosen för året är att budget hålls. 
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Administrativa enheten (kontaktcenter) 
Enheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 315 tkr. Avvikelsen beror på fördröjd 
personalrekrytering av kommunvägledare samt att färdtjänsten går bättre än budgeterat. 

Prognosen för året är en positiv avvikelse med 100 tkr. 

Avdelningen för mark och gata 
Avdelningen visar en negativ avvikelse mot budget under perioden med 1 297 tkr. 

Kostnaderna för vinterväghållningen har ökat kraftigt, 2/3 av årsbudgeten har förbrukats. 
Orsaken till ökade kostnader är ersättningen till entreprenörerna har ökat. Prognosen för 
helåret är ett underskott på 200 tkr. 

Mark och gatas verksamhet är säsongsstyrd vilket påverkar intäktssidan som t.ex. intäkter för 
parkering och markupplåtelse som redovisas under oktober. 

Det har genomförts en genomlysning av pågående investeringsprojekt och enligt gällande 
redovisningsprinciper har det förts tillbaka kostnader från investering till drift. 
Ombokningen ger ett underskott gentemot budget på 1 000 tkr. 
Kapitaltjänstkostnader har aktiverats med avskrivningstid från den 1/1 2019 på ca 200 tkr för 
Släggö, Curmans brygga och belysning 

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 1 450 tkr vid årets slut. 

Småbåtsenheten 
Enheten visar en positiv avvikelse mot budget under perioden med 63 tkr. 

Ökade kapitaltjänstkostnader för gästhamnservicebyggnaden påverkar och i nuläget är det 
osäkert om enheten blir kompenserad genom finansen. Valbodalens område iordningställdes 
inför sommarsäsongen och beredde plats för fler parkeringar och ställplatser för husbilar. 
Avdelningen iordningställde även masthusets toaletter inför sommaren och dessa åtgärder 
borde på sikt generera fler husbilsbesökare till området. 

En uppskattning är att Lysekil har haft fler gäster som nyttjat våra gästhamnar och 
ställplatser. Resultatet redovisas till årsskiftet. 

Prognosen för året är att budget hålls för småbåtsenheten. 

Avdelningen för fastighet och investeringsprojekt 
Avdelningen för fastighet och investeringsprojekt visar en positiv avvikelse med 37 tkr och 
enheten för fastighetsdrift visar på en positiv avvikelse med 1 104 tkr till och med augusti. 

Intäktssidan avviker negativt pga. att Fjällagården är outhyrd samt Fiskhamnskajen. 
Prognosen är minus 700 tkr. för Lysegården och minus 300 tkr. för Fiskhamnskajen. 
Personalkostnaden har ökat med 500 tkr vilket har varit svårt att förutse. 

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 1 500 tkr vid årets slut.  

Avdelningen för service 
Avdelningen för service som innefattar enheterna för städ och kost visar en negativ avvikelse 
mot budget med 611 tkr för perioden. Avvikelsen beror på ökade kostnader främst på städ. 
Intäktssidan visar ett mindre plus. Den negativa avvikelsen beror främst på ökade 
personalkostnader som varit svårt att förutse. 

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 200 tkr vid årets slut. 

Avdelningen för plan och bygg 
Avdelningen för plan och bygg visar en negativ avvikelse med 1 040 tkr. 

Orsaken till budgetunderskottet beror på mindre intäkter än budget samt ökade kostnader 
för bostadsanpassning vilket generera en negativ avvikelse mot budget med 670 tkr för 
perioden. 

Minskade intäkter beror till stor del på kommunal planering samt översiktsplanering som 
inte är intäktsfinansierat till skillnad till privat planering som är intäktsfinansierade. 
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Faktorer som är särskilt svåra att förutse är intäkter för bygglov samt kostnaden för 
bostadsanpassning. Bostadsanpassningen har varit betydligt större och omfattade än vad 
som budgeterats. 

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 700 tkr vid årets slut. 

Avdelningen för IT SML 
Avdelningen för IT visar en negativ avvikelse på 751 tkr. 

Orsaker till underskottet är differensen mellan intäkter och kostnader för hårdvara. Det finns 
och har funnits för många datorer på lager under 2019 (leasingavgifter). 2019 infördes en ny 
modell för ekonomi i enlighet med avtal om IT-samverkan. Arbetet med att implementera 
den nya modellen är ett gediget arbete som kräver god följsamhet och kontroll. 

Prognosen för året är att budget hålls. 

6.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 
Utebliven rekrytering av projektledare som planerat vid halvårsskiftet  200 
Planerat underhåll på kommunens fastigheter minskas  500 
Uppräknad handläggartaxa från 900 till 950 generar en positiv effekt Utebliven 
rekrytering av projektledare som planeratvid halvårsskiftet. Utebliven rekrytering av 
projektledare som planeratvid halvårsskiftet 

 50 

Avvakta anställning av kommunvägledare, vikariat, till oktober 2019  150 
Summa  900 

   

Kommentar till åtgärder 

Avdelningarna och enheternas chefer har uppmanats till återhållsamhet och i det korta 
perspektivet titta på kostnader och skjuta på inköp till nästa år om det är möjligt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har haft budgetmöte för respektive 
avdelning för att klarlägga förutsättningar och hantera de poster som vid uppföljningen inte 
har överensstämt med budget. 

Med de åtgärder som är vidtagna samt återhållsamhet har cheferna en tydlig målsättning och 
strävar efter ett bättre resultat för förvaltningen till uppföljning 3 med en prognos att budget 
hålls vid årets slut. 

7 Investeringsuppföljning 
Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

    
    
    

Summa    

Kommentar 

Investering i tkr Budget 2019 Utfall ack 
2019 

Utfall före 
2019 Utfall ack tot Prognos 2019 

Reinvesteringar fastigheter 12 500 8 112 0 8 112 12 500 
Reinvesteringar mark & gata 7 700 3 236 0 3 236 7 700 
Västra Kajen 3 500 48 129 177 3 500 
Fiskhamnskajen 10 000 -88 2 432 2 344 1 000 
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Gullmarskajen 12 000 11 844 10 163 22 007 12 000 
N Hamnens kaj 0 1 176 0 1 176 1 176 
Ångbåtsbryggan 0 135 0 135 1 500 
Grötö Rev 0 183 0 183 183 
Förstudier kajer omföring 0 -1 809 0 -1 809 -1 809 
Stadshusentré 2 000 64 71 135 2 000 
Gullmarsskolan projektering 1 000 0 0 0 500 
Brandstation reservkraftverk 800 63 0 63 0 
Småbåtshamnar bryggor 4 000 503 0 503 4 000 
Småbåtshamnar hamnservice inkl N 
Bryggan 7 500 5 110 7 015 12 125 7 500 

Stora Kornö VA 0 350 661 1 011 350 
Summa 61 000 28 927 20 471 49 398 52 100 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft ett stort investeringsutrymme 2019. Det ser ut som 
att vi kommer att klara att genomföra ca 80 % av beviljat investeringsutrymme vilket vi är 
stolta över. 

Fastighets reinvesteringsutrymme följer avskrivningstakten och är på 12 500 tkr 2019. I 
skrivande stund har ca 7 500 tkr genomförts och prognosen är att hela beloppet på 12 500 tkr 
genomförs. Utöver detta görs mindre planerat underhåll som inte går som investering utan 
som drift. Vi har hittills bland annat reinvesterat i: 

• Kvarnens förskola - Invändig renovering av en avdelning samt ny ventilation 
• Badbryggor på Pinneviksbadet och vid Kallbadhuset 
• Bergs skola - Utemiljö förskola och parkering 
• Gullmarsborgs fritidsgård 
• Stångenässkolan - Nytt golv i matsalen 
• Andra mindre investeringar 

På avdelningen för Mark och Gata är utrymmet 7 700 tkr, varav ca 3 500 tkr genomförts. 
Prognosen är att hela beloppet på 7 700 tkr genomförs. Vi har hittills bland annat 
reinvesterat i: 

• Nya parkeringsautomater 
• Lekplatsen i stadsparken Lysekil 
• Löpande asfalteringar 
• Ny parkering Bottnahallen, Grundsund 
• Parkering vid GRG, Grundsund 
• Belysning 

På småtbåtsenheten är ramen 4 000 tkr och här släpar det på grund av att båtsäsongen 
precis avslutats. Hittills har vi genomfört 500 tkr men prognosen är ändå att 4 000 tkr ska gå 
åt. Främst är det till åtgärder med bryggorna i Valbodalen/Långevik som pengarna går till. 
Hittills gjorda reinvesteringar: 

• Valbodalen - Renovering av toaletter i servicebyggnaden samt upprustning för 
ställplatser till husbilar  

Fiskhamnskajen är ett projekt som inte kommit igång som planerat. Projektering påbörjades 
hösten 2019 och parallellt med det behöver ett visionärt arbete kring området kring 
fastigheten göras. 

Ett annat projekt som släpar är reservkraftverket på brandstationen. Orsaken till att det 
avstannat är att projektledaren slutade sin tjänst i maj. Installationen beräknas ske 
vårvintern 2020. 
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Det har gjorts mycket arbeten på våra kajer och bryggor. Det finns ett stort eftersatt 
underhåll på dessa anläggningar och för närvarande har vi en projektledare som enbart 
arbetar med kajer och bryggor. 
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LKS § 125 Dnr 2018-000370  

Förslag att iordningsställa en funktion för omklädning och dusch mm 
vid Fjällaplan 
Sammanfattning 
Frågan om att iordningsställa dusch och omklädningsmöjligheter vid Fjällaplan har 
under 2018 varit uppe i kommunstyrelsens ledningsutskott. Efter hörande av 
utbildningsförvaltningen kan konstateras att det finns vare sig behov av eller 
ekonomiska resurser för att iordningsställa omklädnings- och duschmöjligheter vid 
Fjällaplan. 

Däremot har Fjällaområdet unika möjligheter att fungera som frilufts- och 
rekreationsområde ur många aspekter, något som är av stor betydelse för Lysekil 
som en attraktiv kommun att leva och verka i. Ett övergripande helhetsgrepp bör 
därför tas för att skapa en målbild för hur området ska utvecklas. Detta bör 
inkludera även skötseln av Gullmarsskogens naturreservat som är av stor betydelse 
för rekreation och friluftsliv.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-16, §16, samt 2018-10-24, § 30 
Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning 2018-10-24 – bildspel 
Utbildningsförvaltningens utredningsrapport 2019-03-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag, med tilläggsförslag att: 

1. Utredningen ska ske i samverkan och i dialog med föreningslivet 
2. Kommundirektören ska presentera förslag på målbild för kommunstyrelsen 

senast april 2020 
3. Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med berörda 

förvaltningschefer reda ut och klargöra ansvarsförhållandena när det gäller 
drift och skötsel av fjällaplan (inklusive ”omklädningshuset”), vilket ska 
anmälas till kommunstyrelsen senast april 2020. 

Monica Andersson (C), Yngve Berlin (K) och Christina Gustavsson (S): Bifall till 
förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom förslaget att godkänna 
kommunstyrelseförvaltningens redovisning av ärendet. Kommundirektören ges i 
uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande utredning av en framtida målbild 
för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag att utredningen ska ske i samverkan och i dialog med föreningslivet 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
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Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat  
Med 4 ja-röster, 4-nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordförande utslagsröst att avslå Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg, tjg. ersättare MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustafson S  X  

Monica Andersson, tjg. ersättare C  X  

Fredrik Häller LP X   

Ulf Hanstål M X   

Annette Calner, tjg. ersättare LP X   

Yngve Berlin K   X 
Summa  4 4 1 

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag att kommundirektören ska presentera förslag på målbild för 
kommunstyrelsen senast april 2020 mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ronald Rombrants förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag att kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningschefer reda ut och klargöra ansvarsförhållandena när det gäller drift och 
skötsel av fjällaplan (inklusive ”omklädningshuset”), vilket ska anmälas till 
kommunstyrelsen senast april 2020 mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag 
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Omröstningsresultat  
Med 4 ja-röster, 4-nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordförande utslagsröst att avslå Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg, tjg. ersättare MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustafson S  X  

Monica Andersson, tjg. ersättare C  X  

Fredrik Häller LP X   

Ulf Hanstål M X   

Annette Calner, tjg. ersättare LP X   

Yngve Berlin K   X 
Summa  4 4 1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens redovisning av 
ärendet. Kommundirektören ges i uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande 
utredning av en framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden.    

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ska presentera förslag på målbild 
för kommunstyrelsen senast april 2020.   

 
Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 
2019-09-04 i ärende 5 - Förslag att iordningsställa en funktion för omklädning 
och dusch mm vid Fjällaplan 
 

Vill inte (s) m.fl. ha dialog med föreningar och allmänhet om 
Fjällaområdets framtid?  
 
Fjälla/Gullmarsskogens naturreservat är ett frilufts- och rekreationsområde 
som i hög grad kan utvecklas. Lysekilspartiet har velat undersöka om det finns 
intresse hos någon förening att driva den nyligen iordninggjorda Fjällaplan och 
det uttjänta omklädningshuset vidare. Det verkar inte finnas behov av 
ytterligare en fotbollsplan, då ska vi förstås släppa det spåret.   
 

Frågan har under ärendets beredning utvidgats till att bli en fråga om vad 
Fjälla/Gullmarsskogen ska användas till. Detta kom till uttryck i beslutet, som 
hela kommunstyrelsen ställde sig bakom, dvs att kommundirektören uppdrogs 
att initiera en förvaltningsövergripande utredning av en framtida målbild för 
Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden.  
 

Gott så långt! 
 

Lysekilspartiet är av åsikten att föreningslivet – och privatpersoner också för 
den delen – måste involveras i detta arbete. Kommunens resurser är 
begränsade. Samtidigt är det många föreningar och privatpersoner som har 
intresse av att området fungerar som ett rekreations- och strövområde. 
Rimligtvis finns det ideella krafter som vill medverka till att ”nya aktiviteter” ges 
plats på de 200 hektaren som reservatet omfattar, vill medverka till att stigar 
underhålls och att nya stigar dras fram etc.  
 

Därför föreslog vi att uppdraget skulle kompletteras med att utredningen skulle 
ske i dialog med föreningslivet. För oss en självklarhet och en förutsättning för 
att målbilden ska formuleras utifrån behov och intresse. Vi såg här en möjlighet 
att i dialogform med kommuninvånare och föreningar få igång ett engagerande 
samtal om en viktig fråga. Men detta förslag röstades ned av S, C och MP med 
stöd av K. Den mycket krystade motiveringen från styrets sida var att det är 
utbildningsnämnden som svarar för frågor som rör föreningarna. Och inte 
kommunstyrelsen.   
 

Vi förstår inte logiken i att först beslutar en enig kommunstyrelsen om en 
utredning om Fjällaområdet, där många förvaltningar ska delta, men sedan ska 
kommunstyrelsen inte få besluta om att föreningslivet ska vara med i dialog om 
Fjällaområdet. Vi får hoppas att det inte var på grund av att förslaget kom från 
oppositionen som de röstade ner det!  
 

Även vårt förslag om att reda ut och klargöra ansvarsförhållandena när det 
gäller drift av fjällaplan (inklusive ”omklädningshuset”) röstades ned. Därmed 
kommer denna fråga även fortsättningsvis att vara lika oklar som den är idag.  
 

Det är inte konstigt att Lysekils kommuninvånare har lågt förtroendeför sina 
politiker!  
 
 
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet 
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 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Samverkan mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
(SML) gällande handläggning av bostadsanpassningsbidrag 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till avtal mellan Sotenäs, Munkedals 
och Lysekils kommuner avseende bostadsanpassningsbidrag. 
 
Bakgrunden 
Under 2008/2009 tog en arbetsgrupp, bestående av respektive handläggare från 
respektive kommun fram ett förslag till samverkan mellan SML-kommunerna för en 
gemensam organisation och hantering av bostadsanpassningsärenden (BAB). Avtalet 
innebar att Lysekils kommun åtog sig att handlägga ärenden som rör 
bostadsanpassning i SML-kommunerna.  
 
Under senare år har arbetssättet för uppdraget utvecklats. Idag sker mycket av 
handläggning via hembesök vilket underlättar kontakt och service gentemot 
arbetsterapeuter och sökanden. Arbetssättet har även visat sig vara mer 
kostnadseffektivt då bättre anpassade lösningar ofta kan föreslås än de lösningar 
som initialt framställts i själva ansökan.  
 
Det bedrivs även återbruk av hissar och ramper där så är möjligt. En återtagen ramp 
i exempelvis Sotenäs kan användas igen i någon av de övriga kommunerna. På detta 
sätt kan kostnader hållas nere för vissa former av bostadsanpassning. Ur ett 
miljöperspektiv är även återbruk en viktig aspekt.  
 
Sammanställning av ärenden 
Sammanställningen av antalet BAB-ärenden per kommun visar på att Lysekil och 
Sotenäs är tämligen likvärdiga i antal ärenden. Munkedal har något färre ärenden. 
SML-kommunerna gemensamt är stor areal av täcka in. Sammantaget med resor ut 
till olika kommundelar är tjänsten tidsmässigt jämnt fördelad mellan kommunerna. 
 
Ersättning enligt samverkansavtal idag 
För fullgörande av uppdraget ersätter Munkedal och Sotenäs kommun Lysekil med 
30 % respektive 27,2% för lönekostnader samt omkostnader (såsom bil, bensin och 
dator etc). Lysekils kommun står då för resterande kostnader dvs 42,8%. Denna 
fördelning är baserad på invånarantal, men tar ingen hänsyn till BAB-uppdragets 
beskaffenhet. Munkedals kostnad för är knappt 210 tkr för 
administration/handläggning per år. 
 
Omförhandling av avtalet  
Samverkan överlag fungerar mycket bra idag. Förändring av avtalet gäller § 1 
kostnadsfördelningen. Förslaget är att respektive kommun står för 1/3 av 
kostnaderna vilket är en mer rättvis fördelning av handläggningen utifrån ärenden, 
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hembesök, demografisk struktur samt i viss mån återbruk. Kostnaderna för 
Munkedal ökar till knappt 230 tkr per år. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Avtalssamverkan är fördelaktig ur ekonomisk och kompetenssynpunkt. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförv i Lysekil och Sotenäs 

Mats Tillander 
 
 
 

Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef plan, bygg och mark 
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