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Samhällsbyggnadsnämnden 

kallas till sammanträde torsdagen den 17 december kl 09.00 i Borgmästaren, 
Kornö eller via Teams, Lysekil, för behandling av följande ärenden: 
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9.1 

9.2 

10 

10.1 

11 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

Fastställande av dagordningen 

Val av justerare; Mikael Wennergren 

Information/dialog vid nämndsmötet 

Information om beläggningsinventering, kl 09.05 – 09.30 /Tomas Wallin 

Förhandsvisning av webben detaljplanering, kl 09.30 – 09.45 / Maria Gillberg 
och Kim Söderblom 

Remisser – inga ärenden 

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

Besvärsmål – inga ärenden 

Anmälningsärende besvärsmål 

Tillsynsärenden – inga ärenden 

Bygglov 

Ansökan om bygglov för fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Axtveten 
xxxx  

Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad på fastigheten Slätten 
xxxx 

Förhandsbesked 

Återremitterad ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus, samt indelning av fastighet i fem tomter, gällande fastigheten 
Gåsö xxxx 

Planärenden 

Antagande av detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl., 
Lysekil, handlingar finns att läsa på www.lysekil.se  

Planbesked Skaftö-Berg 2:155, Stockevik, Lysekils kommun 

Samråd för detaljplan för Södra Hamnen 13:1 m.fl., Lysekils kommun 

Antagande av detaljplan för Torvemyr etapp 2, del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl., 
Grundsund, Lysekils kommun 



2 (29) 
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Offentlig del av sammanträdet 

Delegationsbeslut 

− Sammanställning av oktober och november månads bygglovsärenden
och redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut

− Sammanställning av oktober och november månads
bostadsanpassningsbidrag

− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst oktober och november
månad

− Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och exploatering

Förfrågan om köp av kommunal mark utom plan gällande del av Lönndal 1:254 
/Susanna Regnér 

Gångfartsområde på Rosviksgatan och Polisgatan/Magnus Eriksson 

Prioriteringar fastighetsenheten 2021/Peter Karlsson 

Hyresavtal Fjällagården/Peter Karlsson 

Svar på återremiss på motion avseende utbyggnad av Brastad Sporthall/Peter 
Karlsson 

Information om Stångenässkolans matsal, ärende från föregående 
sammanträde/Christian Wrangmo 

Svar på återremiss på motion om frukost i skolan/Linda Wising 

Reviderad delegationsordning, samhällsbyggnadsnämnden, 2021-01-01/Linda 
Wising 

Intern kontroll 2021 – kontrollområden/Linda Wising 

Månadsuppföljning november 2020/Per Garenius 

Förvaltningschef och ordförande informerar 

Anmälningsärenden 

Lysekil den 2020-12-10 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Lars Björneld Madelene Johansson 
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Nämndsekreterare  
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1 Fastställande av dagordning 

2 Val av justerare 

Förslag att justera dagens protokoll är Mikael Wennergren, justeringsdag 2020-12-21. 
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3. Information om beläggningsinventering

Tomas Wallin, gatuingenjör, informerar nämnden om beläggningsinventering i Lysekils 
kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
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4. Information om detaljplanering på webben 
 
Maria Gillberg, planadministratör, och Kim Söderblom, handläggare GIS visar nämnden 
detaljplanering på webben.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen.  
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5. Remisser 
 
Inga ärenden. 
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6. Besvärsmål

Inga ärenden. 
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7. Anmälningsärende besvärsmål 
− Beslut från Länsstyrelsen om överklagande av beslut för tillbyggnad av fritidshus på 

fastigheten Skaftö-Backa xxxx i Lysekils kommun. 

− Beslut från Länsstyrelsen om överklagande av beslut om att inte ingripa beträffande 
transformatorstation på fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx i Lysekils kommun. 

− Beslut från Länsstyrelsen om överklagande av beslut om bygg- och marklov på 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx i Lysekils kommun. 

− Beslut från Länsstyrelsen om överklagande av beslut om bygglov för rivning av 
befintligt uterum och balkong samt tillbyggnad av enbostadshus och anmälan om 
installation av eldstad på fastigheten Lönndal xxxx i Lysekils kommun.  

− Beslut från Mark- och miljööverdomstolen om att avvisa yrkandet om inhibition på 
detaljplan för del av fastigheten Slätten xxxx m.fl.,  i Lysekils kommun 

− Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg om att avvisa överklagandet på 
utställningsutlåtande av detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck xxxx m.fl., 
i Lysekils kommun. 

− Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande Kronberget xxxx - Förvaltningsrätten 
avvisar Björn Martinssons yrkande om att ärendet återförvisas till nämnden för ny 
handläggning och till kommunfullmäktige 
för beslut om arrendeavgift. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden besvärsmål som 
förtecknas i protokollet 2020-12-17, § XX.  
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8. Tillsynsärende 
 
Inga ärenden.  
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9. Bygglov

9.1 Ansökan om bygglov för fackverkstorn och teknikbod på fastigheten 
Axtveten XXXX  
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av anläggning för det allmänna 
mobilnätet bestående av ett 60 meter ostagat fackverkstorn med tillhörande teknikbod, med 
måtten 3 030 mm x 2 630 mm.  

Fastigheten är belägen utanför s.k. sammanhållen bebyggelse. I närliggande område finns en 
befintlig radiomast.  

Aktuell placering är belägen inom fornlämningsområde L1970:6248. Länsstyrelsen har i 
beslut 2020-11-05 lämnat tillstånd för ingrepp. En anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § har 
lämnats in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i beslut 2020-10-14 meddelat att ingen åtgärd 
krävs.  

Berörda grannar på fastigheterna Skarstad xxxx, xxxx, Axtveten xxxx har lämnats tillfälle att 
inkomma med yttrande, och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Flyghinderanalys av 
LFV Air Navigation services of Sweden är upprättad, och berörda flygplatser är 
Göteborg/Säve samt Trollhättan/Vänersborg.  

Ärendet har remitterats till Försvarsmakten, och har inget att erinra gällande ansökan om 
bygglov för en mast (60 meter) med angivna system, teknisk data och med angiven position. 

LEVA i Lysekil AB har i yttrande lämnat följande kommentar: ”Tillkommande byggnation får 
inte placeras över elserviskabeln. Behöver kabeln flyttas, kontakta LEVA för mer information. 
Fastighetsägaren står för kostnad för flytt av serviskabeln.” För hantering av elanslutning och 
eventuell byggström i samband med byggnation kontakta LEVA i Lysekil AB.  

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, kan antas uppfylla 
tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för 
omgivningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 
kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd behövs inte i detta ärende. Kontrollansvarig 
behövs i detta ärende.  

Samhällsbyggnadsnämnden noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
Ante Larsson, Managé AB, xxxxxxxx 
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9.2 Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad på fastigheten 
Slätten XXXX 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad på fastigheten Slätten 
xxxx. Fastigheten omfattas av detaljplan 1484-P40, antagen den 11 mars 2004.
Fastighetens användningsbeteckning i planen är HK, handel och kontor.

Användning som hotell och annat tillfälligt boende är planenligt, enligt den vid detaljplanens 
upprättande gällande planhandboken från Boverket.  
Byggnaden har ett tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 1 oktober 2021, gällande tillfälligt 
boende, och är redan ombyggt för detta användningssätt.  
Brandskyddsbeskrivning är upprättad, samt är granskad av Räddningstjänsten.  
Berörda grannar Slätten xxxx och xxxx har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § plan- 
och bygglagen (2020:900) [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.  
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar startbesked, med stöd av 10 kap. 23 § PBL.  
Nämnden beslutar att ingen kontrollansvarig eller kontrollplan krävs, då byggnaden redan är 
ombyggd för tillfälligt boende enligt tidigare bygglov.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att protokoll utan anmärkningar från brandsyn eller 
motsvarande i byggnaden, i närvaro av Räddningstjänsten, är en förutsättning för utfärdande 
av slutbesked. 



12 (29) 
 

10. Förhandsbesked 
 
10.1 Återrmitterad ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus, samt indelning av fastighet i fem tomter, gällande fastigheten 
Gåsö XXXX 
Sammanfattning  
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus, samt 
indelning av fastighet i fem tomter, gällande fastigheten Gåsö xxxx. Gåsö är inte 
detaljplanelagt, men bebyggelsen i samhället vid hamnen, till vilket den aktuella delen av 
Gåsö xxxx ska räknas, anses vara sammanhållen bebyggelse.  

Gåsö i dess helhet omfattas av riksintresse för friluftsliv samt naturvård, båda enligt 3 kap. 6 
§ miljöbalken (1998:808) [MB]. Gåsö i dess helhet omfattas även av riksintresset 
högexploaterad kust, enligt 4kap. 4 § MB, vilket innebär att nya bostadsbyggnader ska ha 
helårsboende standard.  

I den kommunala översiktsplanen ÖP06 ligger den aktuella delen av Gåsö xxxx inom område 
betecknat med R13. Den äldre bebyggelsen närmast hamnen på Gåsö är i översiktsplanen 
betecknad med R16.  

Sökanden har låtit göra en naturvärdesbedömning, enligt vilken inte har hittats något av 
större naturvärde på tomten.  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt att positivt förhandsbesked 
meddelas, under vissa förutsättningar. Man har konstaterat att exploateringen kan ske trots 
hänsynsnivå 2 i naturvårdsplanen, samt att viss del av fastigheten ligger under länsstyrelsens 
rekommenderade +2,7 meter över nollplanet.  

Berörda grannar Gåsö xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra 
sig över ansökan. Sökanden har kommenterat granneyttrandena, samt nämndens 
återremissbeslut. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på den 
avsedda platsen. Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, 
att byggnationen inte kan anses ha någon påverkan på riksintressena eller naturvärden, att 
framtida planläggning inte försvåras, samt att det inte kan anses medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden villkorar ovanstående beslut med att byggnader ska uppföras i 
en stil som ansluter till omgivande bebyggelse. 
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11. Planärenden

11.1 Antagande av detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl; 
Lysekil 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i Norra 
Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. sydost om bostadsområdet Torpet.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av 70–100 bostäder. Planen medger 
utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller flerbostadshus samt mark för förskola. 
Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under utställning och är 
nu färdig för antagande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till detaljplan för 
Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl; Lysekil samt att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10). 
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11.2 Planbesked Skaftö-Berg 2:155, Stockevik, Lysekils kommun 

Sammanfattning 
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheten Skaftö-Berg 2:155 har inkommit 
13 oktober 2020. 

Syftet med planansökan är att möjliggöra utveckling av fastigheten Skaftö-Berg 2:155 genom 
att detaljplanera för bostadsanvändning och därmed tillåta uppförandet av fem stycken 
friliggande småhus. 

Fastigheten föreslås omvandlas från nuvarande parkerings- och verksamhetsfastighet till 
bostadsfastigheter avsedda för småhus i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 

En planläggning enligt ansökan bedöms inte motverka intentionerna i kommunens 
översiktsplan, ÖP 06. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Skaftö-Berg 
2:155. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet för 
detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast i perioden september – 
november 2021. Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 1,5 år. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt gällande 
taxa för upparbetade timmar. 
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11.3 Samråd för detaljplan för Södra Hamnen 13:1 m.fl., Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan, upprättat 
2020-11-23.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad på nuvarande Hotel Lysekils 
innergård samt addera bostadsändamål till tillåten användning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen skickas ut för samråd enligt 5 kap 11 § 
PBL (2010:900). 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens bedömning att det inte föreligger 
behov av intentionsavtal som reglerar hotellets utvändiga utformning. 
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11.4 Antagande av detaljplan för Torvemyr etapp 2, del av Skaftö-Backa 3:351 
m.fl., Grundsund, Lysekils kommun 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i 
Torvemyr etapp 2, del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av uppemot 50 bostäder. Planen medger 
utbyggnad med både småhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Området blir en andra 
etapp på den bostadsutbyggnad som har påbörjats med Torvemyr etapp 1. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till detaljplan för 
Torvemyr etapp 2, Del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl, samt att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (1987:10) 
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12.  Delegationsbeslut  
 
Följande delegationsbeslut redovisas:  
 
Handläggare för plan och bygg 

− Sammanställning av oktober och november månads bygglovsärenden och redovisning 
av bygglovenhetens delegerade beslut. 

− Sammanställning av oktober och november månads bostadsanpassningsbidrag. 
 
Handläggare för färdtjänst 

− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst oktober och november månad. 
 
Handläggare för mark- och exploatering 

− Sammanställning av delegerade beslut under perioden 2020-10-28 - 2020-11-19. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2020-12-17, § XX. 
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13. Förfrågan om köp av kommunal mark utom plan gällande del av Lönndal 
1:254. 
 
Sammanfattning 
Förfrågan gäller köp av kommunal mark utom detaljplan i området Lönndal på Skaftö. 
Sökande är enligt förfrågan i behov av mark för verksamhetsändamål gällande Hydroponisk 
odling.  Kopplat till detta ärende har sökande även ett pågående ärende avseende 
förhandsbesked, B-2020-416. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om köp av mark utom plan.  
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14. Gångfartsområde på Rosviksgatan och Polisgatan 

Sammanfattning 
En ombyggnation pågår nu av Rosviksgatan. Efter ombyggnaden anses Rosviksgatan och 
Polisgatan ha karaktären av ett gångfartsområde som ska vara inbjudande att flanera och 
trivas på som fotgängare.  

Gatorna kommer också att vara tryggare för promenader mellan stadspark och affärslokaler 
med en fysisk utformning och en föreskrift som gångfartsområde. 

Området bör också knytas samman med Kungsgatans gångfartsområde via Polisgatan så det 
blir en helhet i centrum av tillgänglighet för fotgängare. 

Hastigheten är förnärvarande 50 km/h på de aktuella gatorna och är inte adekvat med 
gatornas utformning eller fotgängares trygghet. Gångfart stämmer bättre med 
omgivningarna. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till gångfartsområde på 
Rosviksgatan och Polisgatan. 
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15. Fastighetsunderhåll, prioriteringar 2021–2022 

Sammanfattning 
Lysekils kommuns plan för drift- och underhåll av kommunala fastigheter beslutades av SBN 
2020-06-02, och ligger till grund för den planering som enheten nu genomför.  
Med anledning av de brister som hittills upptäckts under fastighetsinventeringen har det 
framkommit behov av att fastställa politiska prioriteringar för de kommande två åren. 

Fastighetsenheten kan konstatera att det föreligger ett i vissa fall akut, och överlag ett stort 
behov av reinvesteringar i det kommunala fastighetsbeståndet, vilket innebär att politiska 
ställningstaganden och prioriteringar krävs.  
Förslag till prioriteringar för fastighetsenheten att följa vid planering av reinvestering i det 
kommunala fastighetsbeståndet för åren 2021–2022 är:  

1. Myndighetspliktiga åtgärder (brand, säkerhet mm)  
2. “Surdegar”  
3. Investeringar enligt investeringsplan  
4. Reinvesteringar:  

a. “Täta hus”  
b. “God inomhusmiljö”  
c. “Bra utomhusmiljö”  

5. Rivningsåtgärder  
 
Förslag till prioriteringar enligt ovan följer de ledord som fastighetsenheten satt för sin 
verksamhet i övrigt, säkert, tryggt, rent och snyggt. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa redovisade prioriteringar för 
fastighetsenheten.   
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16. Hyresavtal Fjällagården 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har 2020-11-18 via e-post godkänt det förslag till hyresavtal (blockhyra) 
som samhällsbyggnadsförvaltningen presenterat avseende flytt av verksamhet till 
Fjällagården, Fjälla 164, 45391 Lysekil, med fastighetsbeteckning Lyse-Berga 3:29. 

Överenskommelse har träffats avseende att “avstående från besittningsskydd” inte är aktuellt 
i detta fall, men att verksamheten träffar sådan överenskommelse med respektive hyresgäst. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Lars Björneld och Per Garenius att underteckna 
hyreskontraktet mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen.  
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17. Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall 
Sammanfattning 
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av Brastad 
sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår motionären en översyn av 
golvet i sporthallen som menar att golvet är halt med risk för skador.  

Motionen, avseende den del som berör tillbyggnad av bl a kafeteria, är delvis besvarad genom 
bilaga tjänsteskrivelse LKS 2018-000163, daterad 2020-09-04. 

Motionen, avseende den del som berör att sportgolvet upplevs som halt, är besvarat genom 
samma tjänsteskrivelse, dock enbart vad gäller att nya städrutiner införts 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  
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18. Information om Stångenässkolans matsal 
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-11-05 tog Tommy Westman (SD) upp 
frågan om att Stångenässkolans matsal är alldeles för liten i förhållande till antal elever. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förvaltningen skulle informera om ärendet vid 
nämndens sammanträde 2020-12-17. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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19.  Svar på återremiss på motion från Krister Samuelsson om frukost i skolan 
Sammanfattning 
Krister Samuelsson (M) har i en motion 2019-05-08 lämna förslag på att frukost ska införas 
för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2020-02-22, § 38, att avslå motionen på grund av merkostnader för personal.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-16, § 118, att återremittera ärendet med motivering 
att förvaltningen inte har redovisat förslag enligt punkt 2 i motionen och att förvaltningen får 
ett förnyat uppdrag enligt ovanstående för budgetår 2021. Den fasta kostnaden, bestående av 
löne-, förbruknings-, drifts- och sophanteringskostnader.  
Serviceavdelningen (kosten) är köp och säljorganisation och de intäkter kosten har kommer 
från beställande kund. I detta fall är det utbildningsförvaltningen som får ta fram förslag på 
hur det ska finansieras. Utbildningsförvaltningen har fått en tydlig uträkning på ökade 
kostnader utifrån olika poster så som personal, livsmedel, kemikalier, el och vatten.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
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20. Reviderad delegationsordning 2021-01-01 
Sammanfattning 
Delegationsordningen med ärendenummer A-2018-19 antogs av samhällsbyggnadsnämnden 
2019-01-09 och har reviderats under 2019 och 2020. Justeringar har behövts göras under de 
flesta punkterna som är markerat i röd text.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till delegationsordning att 
gälla fr o m 2021-01-01. 
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21.  Intern kontroll 2021 - kontrollområden 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Lysekils kommuns riktlinjer för intern kontroll ansvar 
för att det årligen sker intern kontroll.  

Förvaltningen föreslår följande kontrollområden för 2021:  
- Säkerställa att upprättande underhållsplaner till kommunens fastigheter i huvudsak följs om 
det finns beslutade dokument. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar granskning av att de upprättande underhållsplaner till 
kommunens fastigheter i huvudsak följs fungerar.  
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22. Månaduppföljning november, 2020, samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. Information lämnas 
här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter november månad.  

Samhällsbyggnadsnämnden har per november ett resultat på 2,8 mkr och prognosen i slutet 
av året är +98 tkr. 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för november 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden. 
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23. Information från förvaltningschef och ordförande 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen 
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24. Anmälningsärenden

− LKF 2020-10-21, § 141 – Svar på motion om att vi måste satsa och planera för framtiden
– ny skola, idrottshall, simhall och ishall

− LKF 2020-10-21 § 135 – Svar på motion om att skapa en plats ämnad för
fågelskådning vid Trälebergskilen

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2020-12-17, § XX.  



Tjänsteskrivelse

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

Datum Dnr 
2020-11-18 SBN B-2020-937 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Planenheten 
Rodrigo Baraona Vargas, 0523 - 613341        
rodrigo.baraona@lysekil.se 

Planbesked Skaftö-Berg  2:155, Stockevik, Lysekils kommun 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheten Skaftö-Berg 2:155 har 
inkommit 13 oktober 2020. 

Syftet med planansökan är att möjliggöra utveckling av fastigheten Skaftö-Berg 2:155 
genom att detaljplanera för bostadsanvändning och därmed tillåta uppförandet av fem 
stycken friliggande småhus. 

Fastigheten föreslås omvandlas från nuvarande parkerings- och verksamhetsfastighet 
till bostadsfastigheter avsedda för småhus i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 

En planläggning enligt ansökan bedöms inte motverka intentionerna i kommunens 
översiktsplan, ÖP 06. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Skaftö-Berg  
2:155. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet 
för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast i perioden september – 
november 2021. Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 1,5 år. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt 
gällande taxa för upparbetade timmar. 

Ärendet 

Syftet med planansökan är att möjliggöra en utveckling av fastigheten Skaftö-Berg 2:155 
genom att detaljplanera för bostadsanvändning och därmed tillåta uppförandet av fem 
friliggande småhus. 

Den privatägda fastigheten Skaftö-berg 2:155 är utpekad i översiktsplanens regel- och 
rekommendationskarta som utbyggnadsområde för tätort eller område med 
sammanhållen bebyggelse lämplig för förtätning (R1). Området är inte planlagd. 

Fastigheten är 3 825 m² stor och består till största delen av en plan gräsyta lokaliserad 
mellan bebyggelse, en mindre bergshöjd i söder och väg 796 i norr. Idag används 
fastigheten som privat parkeringsplats med ca 40 platser. Förrådsbyggnad samt 
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verksamhetsbyggnad för ett avvecklat snickeri återfinns. Befintliga byggnader skulle 
rivas för att uppföra bostadsbebyggelse. 

Omkringliggande bebyggelse består främst av bostadshus i form av friliggande villor i en 
till två våningar. De flesta hus har sadeltak, där rödfärgat tegel är vanligt förekommande. 

Väst om planområdet ligger Stockeviks båtvarv. Området har identifierats som ett 
potentiellt förorenat område i riskklass 2 vilket kan innebära stor risk för människors 
hälsa och/eller miljön. Föroreningsutbredning behöver utredas. 

Kommunala VA-ledningar är förlagda längs med väg 796 och löper direkt längs den 
aktuella fastighetens norra kant. En dagvattenledning finns i fastighetens södra del, 
lokaliserad relativt nära berget. Det har identifierats vissa problem med hanteringen av 
dagvatten inom fastigheten. Därför erfordras en dagvattenutredning samt en analys av 
översvämningsrisken. 

Andra frågor såsom geoteknik, bergteknik, trafikbuller och parkeringsmöjligheter bör 
utredas vidare. 

Planen medger uppförandet av 5 småhus vilket kan uppfattas som en minimal allmän 
nytta men kan däremot bidra till att förbättra dagvattenhanteringen i Stockeviks 
samhälle. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att det finns förutsättningar för 
att lämna planbesked. Planprocessen bör bedrivas med standardförfarande  
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nsökan om planbesked, Älvsborg 176:6     2018-10-27  

  

Bilaga 1 - Ansökan om planbesked för 
fastigheten Skaftö-Berg 2:155, Stockevik   

Huvudsakligt syfte/ändamål med planansökan  
Syftet med planansökan är att möjliggöra en utveckling av fastigheten Skaftö-Berg 2:155 

genom att detaljplanera för bostadsanvändning och därmed tillåta uppförandet av friliggande 

småhus.  

Fastigheten föreslås omvandlas från den nuvarande parkerings- och verksamhetsfastigheten 

till bostadsfastigheter avsedda för småhus i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.  

 
Förslag på hur fastigheten skulle kunna bebyggas.  

Utvecklingen av fastigheten skulle bidra till att skapa goda förutsättningar för ett boende med 

mycket höga kvaliteter med närhet till hav och rekreation, samtidigt som mycket små ingrepp 

behöver göras i det aktuella området. Den föreslagna utvecklingen av fastigheten innebär att 

befintlig infrastruktur i hög grad nyttjas samtidigt som de nya bostäderna kan kopplas till det 

kommunala VA-nätet i direkt anslutning till området.  

En etablering av bostadsfastigheter ligger i linje med översiktsplanen som förespråkar en 

utbyggnad av Stockevik i anslutning till väg 796.  

Förslaget syftar till att utgöra ett naturligt tillägg till den befintliga bebyggelsen vad gäller skala 

och utformning av den tillkommande bebyggelsen. Projektet bedöms kunna tillskapa fem 

stycken småhus i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Stockevik. De friliggande 

småhusen planeras att uppföras i två våningar med en traditionell utformning, exempelvis 

uppförda med träfasad och sadeltak belagt med rödfärgat tegel.  

Sammanfattningsvis bedöms projektet, som ligger i linje med den gällande översiktsplanen, 

kunna bidra till en positiv utveckling av Skaftö i allmänhet och Stockevik i synnerhet.   

Bakgrund  
På den aktuella fastigheten bedrivs idag parkeringsverksamhet. Marken skulle kunna 

användas på ett mer effektivt och lämpligt sätt än den gör i dagsläget. Fastighetsägarna har 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-10-13,  B-2020-937
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därför beslutat sig för att pröva om en utveckling av den aktuella fastigheten är möjlig att 

genomföra via en detaljplaneprocess.  

En av utgångspunkterna för planeringen i Lysekils kommun som presenteras i den gällande 

översiktsplanen är att det ska reserveras mark för attraktiva bostäder och utbyggd social 

service i alla delar av kommunen. En annan utgångspunkt är att sträva efter att värna 

kommunens värdefulla natur- och kulturmiljöer samt grön- och fritidsområden i tätorternas 

närhet. För Skaftö anges specifikt att levande samhällen med bofasta i alla åldrar är av största 

värde för människorna på Skaftö. Utbyggnad bör enligt översiktsplanen i första hand ske i de 

befintliga samhällena medans områden mellan samhällen hålls fria från anläggningar och hus 

för att bevara natur- och kulturvärden för de boende och besökande. Skaftö skall behålla sin 

småskaliga karaktär. Utbyggnad av bostäder och anläggningar skall ske i måttlig skala och takt 

för att Skaftö skall behålla de kvaliteter de boende uppskattar och söker sig till ön för.   

I översiktsplanens regel- och rekommendationskarta, under rubriken ”rekommendationer för 

markområden” redovisas den aktuella fastigheten med beteckningen ”R1 - 

Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för 

förtätning”. R1områden beskrivs i översiktsplanen som ”utbyggnadsområden för 

helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter, service, begravningsplatser, 

grönområden, impediment och andra anläggningar eller annan tätortsanknuten bebyggelse. I 

området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som tex. familjecamping. Inget 

nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får genomföras. Detaljplan 

krävs för all förändrad markanvändning.”  

Utvecklingen inom fastigheten Skaftö-Berg 2:155 som presenteras i denna ansökan ligger 

därför helt i linje med gällande översiktsplan.  

Fastigheten och närområdet  
Den fastighet som berörs av planansökan är Skaftö-Berg 2:155. Fastigheten ägs av den 

sökande och är lokaliserad i den östra delen av samhället Stockevik, direkt söder om väg 796. 

Området är ligger cirka 5 minuters bilfärd från Fiskebäckskil som har kommersiell service i 

form av exempelvis mathandel, restauranger och postombud.   

 
Översiktskarta. Den aktuella fastighetens lokalisering i Stockevik är schematiskt markerad med rödstreckad linje.  

  

Fastigheten är cirka 3 800 m² stor och består till största delen av en plan gräsyta lokaliserad 

mellan bebyggelse, en mindre bergshöjd i söder och väg 796 i norr. Fastigheterna väster om 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-10-13,  B-2020-937
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Skaftö-Berg 2:155 består av bostadsfastigheter och i öster återfinns naturmark. Fastigheten 

är, i likhet med större delen av Stockevik, inte detaljplanerad.  

 
Den vitstreckade markeringen visar avgränsningen på fastigheten 2:155 som är aktuell för planansökan.   

 
Den största delen av fastigheten består av en större plan gräsyta som i dagsläget används för parkeringsändamål. Foto 

taget mot väster. Fastigheten inramas av en bergshöjd i söder och väg 796 i norr.  

Den plana gräsytan tar majoriteten av den östra delen av fastigheten i anspråk. I den västra 

delen återfinns bebyggelse i form av en förrådsbyggnad och verksamhetsbyggnader som 

sammantaget upptar cirka 500 m² byggnadsyta.   

Verksamheten som tidigare bedrivits i verksamhetslokalerna är numera avvecklad. En mindre 

bergsknalle finns i direkt anslutning till bebyggelsen. Verksamhetslokalerna som tidigare har 

inhyst ett snickeri är huvudsakligen uppförda i en våning med träfasad i ljusgul färg. 

Byggnaderna är delvis i dåligt skick.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-10-13,  B-2020-937
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Förrådsbyggnad i den västra delen av fastigheten. Foto taget mot sydväst.  

  
Verksamhetsbyggnader lokaliserade i den västra delen av fastigheten. Foto taget mot väster.  

In- och utfart till väg 796 sker idag på tre punkter längs fastighetens norra gräns. Två infarter 

försörjer parkeringen och en ytterligare utfart finns vid verksamhetsbyggnaderna i väster.  

Inom området bedöms naturvärdena vara mycket låga då fastigheten till mycket stor del 

består av en större gräsyta och bebyggd mark. Inga större ingrepp kommer att krävas för att 

skapa rationellt byggbara tomter inom fastigheten. Den bergsknalle som återfinns i 

anslutning till de befintliga verksamhetslokalerna (se bild ovan) kan dock komma att påverkas 

vid anläggning av tomter.  

Omkringliggande bebyggelse består främst av bostadshus i form av friliggande villor i en till 

två våningar. De flesta hus har sadeltak, där rödfärgat tegel är vanligt förekommande.  

Kommunala VA-ledningar är förlagda i väg 796 och löper direkt längs den aktuella 

fastighetens norra kant. Tillkoppling till systemet bör vara en förutsättning för utbyggnad. En 

dagvattenledning finns i fastighetens södra del, lokaliserad relativt nära berget. Ledningen kan 

komma att behöva flyttas vid ett genomförande av förslaget.  

Inga störande verksamheter finns i närhet till fastigheten.  

  

Beskrivning av projektets karaktär och ungefärliga omfattning  
Fastighetsägaren planerar vid ett genomförande av förslaget en omvandling av fastigheten 

genom att riva de befintliga byggnaderna och avstycka småhustomter.   

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-10-13,  B-2020-937
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Totalt planeras för att kunna uppföra fem småhus inom fastigheten. Storleken på de 

planerade avstyckade fastigheterna är mellan 590 m² och 760 m². Cirka 300 m² utgörs av 

tillfartsvägen   

Parkering sker inom respektive fastighet och in- och utfart till fyra av de fem planerade 

fastigheterna sker via en mindre väg som anläggs parallellt med väg 796 på en sträcka av cirka 

50 meter. In- och utfart till den planerade fastigheten i väster sker direkt till väg 796. Inga nya 

in- och utfarter etableras mot väg 796 om utbyggnad sker enligt förslaget. Den östra infarten 

flyttas cirka 15 meter västerut.  

 
Situationsplan som redovisar placering av byggnation inom fastigheten. Bilden visar endast ett förslag på hur området 

skulle kunna bebyggas i framtiden.  

Byggnadsarean per fastighet föreslås till cirka 130 m² varav huvudbyggnaden upptar cirka 100 

m² och garage cirka 30 m². Den föreslagna byggrätten är mindre än i de närmast belägna 

detaljplanerna ”Skaftö-Berg 2:149 m.fl” i sydväst och ”Östra Stockevik” i öster som tillåter 

cirka 230 m² respektive 150 m² byggnadsarea per fastighet. Totalt bedöms cirka 1000 m² 

bruttoarea (BTA) kunna tillskapas inom fastigheten vid upprättande av en detaljplan.  

Bostäderna föreslås uppföras som friliggande småhus i två våningar. Förslagsvis utförs 

byggnaderna i en Bohuslänsk stil vilket innebär en ljus färgsättning på målad träfasad och ett 

sadeltak i rödfärgat tegel. Denna traditionella utformning innebär en anpassning i skala och 

uttryck som är anpassad till en majoritet av befintliga byggnader i anslutning till föreslagen 

bebyggelse.   

  

  

Med närheten till den Bohuslänska skärgården med tillhörande bad- och båtliv samt den äldre 

pittoreska bebyggelsen runt knuten finns möjligheten att skapa ett attraktivt boende som kan 

medverka till en utveckling av Stockevik.   

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-10-13,  B-2020-937
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Med tanke på att den aktuella fastigheten har en befintlig tillfartsväg, kommunalt VA i direkt 

anslutning till området samt att begränsade naturvärden kommer påverkas vid en 

exploatering bedöms förslaget utgöra ett exempel på god bebyggd miljö.  

Utbyggnaden ligger i linje med inriktningen i gällande översiktsplan och skulle medverka till 

att samhället Stockevik utvecklas i en positiv riktning.   

Totalt innebär omvandlingen av den aktuella fastigheten att fem bostäder i form av 

friliggande småhus med en sammanlagd bruttoarea på cirka 1000 m² kan tillskapas i de 

centrala delarna av Stockevik. Föreslagen bebyggelse anpassas till omkringliggande 

bebyggelse vad gäller skala och utformning/utförande.   

Fastighetsägarna har förhoppningar om att Lysekils kommun ska se positivt på 

utvecklingsplanerna och besluta om att en detaljplan ska upprättas för att tillåta bebyggelse i 

enlighet med ansökan.  

  

Rådhuset Arkitekter AB genom planeringsarkitekt Kalle Gustafsson på uppdrag av fastighetsägarna, 2020-

10-09  

  

Bilagor tillhörande planansökan:  

1. Bilaga 1 (denna handling)  

2. Bilaga 2, Situationsplan  

  

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-10-13,  B-2020-937
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Datum Dnr 
2020-11-23 B-2018-83

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

Samråd för detaljplan för Södra Hamnen 13:1 m.fl, 
Lysekils kommun 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan, 
upprättat 2020-11-23.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad på nuvarande Hotel Lysekils 
innergård samt addera bostadsändamål till tillåten användning. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen skickas ut för samråd enligt 5 
kap 11 § PBL (2010:900). 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens bedömning att det inte 
föreligger behov av intentionsavtal som reglerar hotellets utvändiga utformning. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Södra 
Hamnen 13:1 m.fl. Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för en 
utbyggnad på nuvarande Hotel Lysekils innergård samt addera bostadsändamål till 
tillåten användning. I den befintliga planen ligger byggnaderna inom 
användningsområde med beteckningen Ch, centrumbebyggelse. 

Utbyggnaden på innergården till Södra Hamnen 13:1 kommer att innehålla 
lägenheter med tillhörande parkeringsgarage på bottenvåningen.  

De befintliga hotellbyggnaderna, som uppfördes på 1950-talet, är idag i stort behov 
av renovering för att uppnå modern hotellstandard. I och med detaljplaneförslaget 
kommer de att kunna byggas om till lägenheter även om möjligheten att bedriva 
verksamhet inom ramen av centrumändamål kommer att finnas kvar.  

Förvaltningens utredning 

Planarbetet handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap 28 §, Plan- och 
bygglagen, då förslaget bedöms vara av betydande intresse för allmänheten samt 
berör en särskilt känslig miljö i form av riksintresse för kulturmiljövård. 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 
I samband med handläggning av ansökan om planbesked rådfrågades Bohusläns 
Museum om befintliga byggnaders kulturhistoriska värde. Byggnadsantikvarie på 
museet uttryckte då att hotellanläggningen är ett bevarandevärdigt exempel på 
bebyggelse från den modernistiska eran. I samband med beslut i Kommunstyrelsen, 
2017-02-01, om att godkänna ansökan om planbesked beslutades även om 
upprättande av intentionsavtal, mellan kommunen och exploatören, med krav på 
utformning för att behålla byggnadernas uttryck.  
I förbindelse med framtagandet av samrådshandlingarna har en kulturhistorisk 
utredning tagits fram (Väg & Miljö, 20-03-16 och 20-05-18). Rekommendationerna 
i utredningen har inarbetats i planhandlingarna och ett intentionsavtal bedöms 
därmed ej längre vara nödvändigt. 
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INLEDNING 
 
Bakgrund 
Denna detaljplan omfattar huvudsakligen fastigheten Södra Hamnen 13:1. Fastigheten inrym-
mer Hotel Lysekil, som huvudsakligen består av två hopbyggda byggnader. I den befintliga 
planen ligger byggnaderna inom användningsområde med beteckningen Ch, centrumbebyg-
gelse.  

Hotel Lysekil byggdes på 1950-talet och är idag i stort behov av renovering för att uppnå mo-
dern hotellstandard. Under senare år har hotellet använts som asylboende, men har åter tagits 
i bruk som hotell. Fastighetsägaren vill få till stånd ändringar som är av sådan art att det inte 
räcker att ändra gällande detaljplan, utan en ny detaljplan behöver tas fram. 

Planarbetet handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap 28 §, Plan- och bygglagen, 
då förslaget bedöms vara av betydande intresse för allmänheten samt berör en särskilt känslig 
miljö i form av riksintresse för kulturmiljövård. 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad på nuvarande Hotel Lysekils 
innergård samt addera bostadsändamål till tillåten användning. Även de befintliga hotellbygg-
naderna kommer att kunna byggas om till lägenheter. Möjligheten att bedriva verksamhet 
inom ramen av centrumändamål kommer däremot att finnas kvar även fortsättningsvis. De-
taljplanens syfte tar således hänsyn till platsens befintliga värden samtidigt som den möjliggör 
en utveckling av ett levande centrum. 

Bohusläns Museum har i samband med den tidigare inlämnade ansökan uttryckt att hotellan-
läggningen är ett fint exempel på bebyggelse från den modernistiska eran. Hotellets tidigare 
festvåning har takmålningar som beskrivs som unika och värdefulla enligt muséet, och en dia-
log kring hur dessa kan hanteras vid en ombyggnad ska föras under planprocessens gång. 

 
Planprocessen 
Planprocessen drivs med så kallat utökat förfarande, vilket bland annat innebär att förslaget 
till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut för granskning innan det kan tas upp för 
godkännande och antagande. I förbindelse med att detaljplaneförslaget skickas ut på samråd 
ska kommunen informera om samrådet med en kungörelse. Kungörelse betyder meddelande 
till allmänheten och ska bland annat innehålla information om var planförslaget finns tillgäng-
ligt och hur lång samrådstiden är. Inför granskningen ska kommunen i en underrättelse på 
kommunens anslagstavla informera om förslaget till detaljplan. Kommunen ska även meddela 
innehållet i underrättelsen till de som berörs av planförslaget. Tidpunkten för laga kraft förut-
sätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

 

 

Bild över standardförfarande 

 
Preliminär tidplan för planarbetet 
Beslut om samråd  nov 2020   

Samråd Underrättelse Granskning Gransknings-
utlåtande 

Antagande
 

 
 

Laga kraft Samråds- 
redogörelse Kungörelse 



Sida 5 
 

Planbeskrivning 
Detaljplan för Södra Hamnen, 13:1 m.fl. 

Samråd   dec-jan 2020/-21 

Beslut om granskning  april 2021 

Granskning   maj 2021  

Godkännande i KS  augusti 2021 

Antagande i KF  augusti 2021 

 

PLANDATA 
Lägesbestämning, areal och avgränsning 
Det aktuella planområdet är beläget i Södra Hamnen i Lysekils tätort. I området är det endast 
ägaren till fastigheten Södra Hamnen 13:1 som planerar för ändringar som kräver att en ny 
detaljplan tas fram. Plangränsen följer fastighetsgränsen till Södra Hamnen 13:1, samt en liten 
del av den kommunala fastigheten Kronberget 1:82.  

I norr angränsar planområdet till fastigheterna Södra Hamnen 13:3, Södra Hamnen 13:7, 
Kronberget 1:82 samt Södra Hamnen 13:4. I övrigt angränsar planområdet till Rosviksgatan, 
Rosvikstorg samt Södra Hamngatan på fastigheterna Kronberget 1:82 och Kyrkvik 1:150. 

Planområdets areal är cirka 0,2 ha. 

 

 

Karta över planområdets avgränsning 

 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Södra Hamnen 13:1 är i privat ägo medan del av Kronberget 1:82, i planområdets 
östra del, ägs av kommunen. 

Fullständig redovisning av fastighetsförhållanden och rättigheter inom och i anslutning till 
planområdet finns i den fastighetsförteckning som tillhör detaljplanen. 
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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 mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har natur- eller kulturvärden, eller berörs av viktiga kommunikationer. Dessa om-
råden 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.  

Det föreslagna planområdet berörs i sin helhet av riksintresse för kulturmiljövård. Det utgör 
en del av den stadsmiljö som speglar de olika utvecklingsstegen som Lysekil har gått igenom 
från att utgöra ett fiskeläge till att bli badort samt industri- och handelscentrum, till att få 
stadsrättigheter 1903. 

Planområdet ligger även i direkt anslutning till väg 162 som utgör riksintresse för kommuni-
kation då den utgör anslutning till en hamn av riksintresse. 

Konsekvenserna av detaljplanen utreds i en utredning av påverkan på kulturmiljön och besk-
rivs närmare längre fram i planbeskrivningen. Detaljplanen anses inte ha någon påverkan på 
riksintresse för kommunikation. 

 

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB 
Planområdet omfattas av 4 § 4 kap. miljöbalken (högexploaterad kust), där fritidsbebyggelse 
endast får komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmel-
serna är inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet och berör således inte detaljplanen för Hotel Lysekil. 

Gullmarsfjordens vattenområde är delvis ett Natura 2000-område och därmed av riksintresse 
enligt miljöbalken. Planområdet ingår inte i Natura 2000-området men ligger inom avrin-
ningsområdet till fjorden. Den tillkommande bebyggelsen medför ingen ökning i hårdgjord yta 
och således heller inte ökning eller ändring av dagvattnet. Planförslaget medför därför ingen 
försämring av förhållandena inom Natura 2000-området. 

 

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 olägen-
heter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer).  

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 
annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar 
i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 

Gullmarsfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. 

Som tidigare beskrivits bedöms mängden och innehållet i det dagvatten som genereras från 
planområdet och leds ut i Södra Hamnen inte att öka. 
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En trafikbullerutredning har tagits fram i förbindelse med planarbetet. Innehållet i utred-
ningen redovisas under rubriken Hälsa och Säkerhet. 

Skydd av område, 7 kap MB 
Strandskydd 
Fastigheten Södra Hamnen 13:1 ingår i ett i område som var planlagt 1 juli 1975 och har därför 
aldrig omfattats av strandskydd. När en ny detaljplan tas fram inträder nu generellt strand-
skydd om 100 meter.  

Kommunen får i en detaljplan upphäva strandskydd för ett område om det finns särskilda skäl 
för det (4 kap. 17 § PBL). I Miljöbalken (7 kapitlet 18 c § p 1 - 6) redovisas de sex angivna skälen. 
Strandskydd kan upphävas för fastigheten Södra Hamnen 13:1 med hänvisning till de två första 
skälen då fastigheten:  

1. redan är ianspråktaget av befintlig bebyggelse och används på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen

En administrativ planbestämmelse om upphävande av strandskydd har skrivits in på plankar-
tan. 

Lokala miljömål 
De lokala miljömålen som redovisas i översiktsplanen från 2006 samt dess aktualitetsförkla-
ring från 2010 ska integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och samhälls-
ekonomiska intressen. De lokala miljömålen stämmer överens med de regionala miljömålen 
(antagna 2013) samt regionala tilläggsmål (antagna 2015), med undantag för att de regionala 
har uteslutit målet ”Storslagen fjällmiljö” då det inte är aktuellt i länet. 

I den här detaljplanen är de övergripande miljömålen ”frisk luft” och ”god bebyggd miljö” ak-
tuella och stämmer överens med preciseringen i översiktsplanen: 

Frisk luft 
Bilfri stadskärna (området kring stadsparken och Kungsgatan) till år 2020. 

Detaljplaneområdet angränsar till stadsparken. I detaljplanen är bottenvåningen i den ut-
byggda delen avsatt till bil- och cykelparkering för samtliga lägenheter inom fastigheten. Fas-
tighetens centrala läge gör det möjligt att låta bilen stå parkerad i garaget och istället ta sig 
fram till fots eller med cykel inom stadskärnan. Fastigheten ligger även i närheten av busshåll-
plats för både lokalbussar och direktbuss till Göteborg samt hållplats för färjan till Skaftö. 

God bebyggd miljö 
• Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet skall ske på sådant sätt att de lokala

miljömålen avseende energianvändning, användning av ickefossila bränslen och trans-
porter kan nås.

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

• Kommuninvånarna skall inte utsättas för bullerstörningar över de riktvärden som riks-
dagen fastställt
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I planarbetet är hänsyn taget till ovanstående tre punkter genom att i detaljplanen exempelvis 
inarbeta möjligheten att låta bilen stå och använda sig av cykel samt kollektivtrafik. Det har 
även tagits fram en utredning av kulturhistoriska värden samt en bullerutredning.  Utifrån 
dessa utredningar har planbestämmelser vid behov fått styra bebyggelsens utformning på ett 
sätt som kan anses uppfylla målet om ”god bebyggd miljö”. 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Inriktningen i detaljplanen för Hotell Lysekil överensstämmer med intentionerna i kommu-
nens översiktsplan, ÖP06. Detaljplanen tar hänsyn till följande mål och utgångspunkter som 
lyfts fram för delområde Lysekil: 

Stadens karaktär  
En småskalig, omväxlande bebyggelse med tydliga spår av stadens historia ger en rik miljö. 
Småstadskaraktären och en måttlig utvecklingstakt ger förutsättningar för kontakter och del-
aktighet i stadens sociala liv. Det är viktigt att hålla samman staden så att kvaliteterna behålls 
även när den byggs ut. 

Kommunens kommersiella, sociala och kulturella centrum  
Genom att koncentrera centrumfunktionerna och vårda bebyggelsemiljön ges centrum förut-
sättning att attrahera kommuninvånare och turister och att vara träffpunkt även i framtiden.  

Havet är en av de största tillgångarna i Lysekil  
Överallt är det nära till havet. Utblickarna är varierade och storslagna. Havet och skärgården 
ger möjlighet till försörjning och rekreation. Denna värdefulla tillgång måste tas tillvara med 
hänsyn till och respekt för naturmiljön. Gullmarn är av stort värde för den vetenskapliga na-
turvården och Lysekil är ett av Sveriges centra för havsforskning. Vid utbyggnad av tätorten 
inom avrinningsområdet till Gullmarn skall särskilda hänsyn tas så att påverkan på Gullmarns 
vattenkvalitet begränsas.  

Bostäder i attraktiva lägen 
Tätorten skall kompletteras och utvecklas så att bostäder kan uppföras i attraktiva lägen sam-
tidigt som natur-, fritids- och kulturmiljöer bevaras och finns tillgängliga i hela tätorten. 

Näringslivet 
Ett varierat näringsliv är viktigt för tätortens utveckling. Tillverkningsindustri, hamnen, havs-
forskning, service och turism är olika delar av ortens näringsliv. Industrier och andra verksam-
heter skall kunna utvecklas utan att störa omgivningen. 

I översiktsplanens användningskarta ligger planområdet inom område med oförändrad mar-
kanvändning betecknad som allmänt ändamål och centrumbebyggelse. Med utgångspunkt i 
beskrivning av ovanstående värden stämmer syftet med detaljplanens överens med intent-
ionen i översiktsplanen. 

 
Kommunala program 
Grön strategi 
I kommunens gröna strategi, antagen i Kommunfullmäktige 2019, behandlar det första del-
målet planeringen av hur vi förvaltar och nyttjar våra mark- och naturresurser på ett hållbart 
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sätt. Det framgår där att vi ska stärka naturen i bebyggda miljöer så att den kan ta hand om 
regnvatten och förebygga översvämningar. Följaktligen ska våra detaljplaneområden innehålla 
naturbaserade blågröna lösningar som kan fördröja, infiltrera och rena dagvattnet på plats.  

Kulturmiljöer i Lysekils kommun - Historia och program för vård och bevarande 
I Lysekils kommuns kulturmiljöprogram beskrivs hur centrala Lysekil speglar, tillsammans 
med stadens andra två delområden Gamlestan och Havsbadet, samt Stora Skeppsholmen, de 
olika stegen från fångstbaserad kustbosättning till industri- och handelscentrum i regionen. 
Av denna anledning är Lysekils stad ett kulturhistoriskt riksintresse. Detaljplanens förhållande 
till riksintresset för kulturmiljö beskrivs under rubriken Kulturmiljö. 

VA-plan  
Planeringen av området är i enlighet med de riktlinjer som kommunens VA-plan anger, och 
som behövs inom vatten- och avloppsförsörjningen i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar han-
tering. En dialog om VA-försörjning och dagvattenhantering har inletts tidigt i planprocessen. 

Boendestrategi  
Boendestrategin har sex övergripande strategiska mål:  

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

 
Planen medför en möjlig ökning av arbetstillfällen, helårsboende samt förbättringsåtgärder för 
trafiken. Planförslaget innebär en förtätning av Lysekils tätort. I boendestrategin förespråkas 
en bebyggelseförtätning som leder till ett kostnadseffektivt byggande, bevarar oexploaterade 
områden, samt ger utrymme för gemensamma lösningar som kollektivtrafik, närvärmecen-
traler, 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 2010) fungerar 
som underlag vid framtagandet av en parkeringsmodell anpassad efter detaljplanen behov 
samt dagens miljömål om minskat bilanvändande. 
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Detaljplaner 
Fastigheten Södra Hamnen 13:1 ligger inom befintlig detaljplan för del av Kvarteret Tullen 
m.m. i Lysekil, Göteborgs och Bohus län (14-LYS-372), antagen i kommunfullmäktige 1982. I 
detaljplanen ingår även fastigheterna Södra Hamnen 13:3, 13:6, 13:7, 3:8 samt Kungstorget 
som utgör en del av fastigheten Kronberget 1:82. 

I den befintliga detaljplanen har fastigheten Södra Hamnen 13:1 beteckningen Ch som tillåter 
centrumbebyggelse, vilket utgör den huvudsakliga användningen inom detaljplaneområdet. I 
tillägg tillåts även bostäder och samlingslokaler inom övriga delar av detaljplanen. 

Andra detaljplaner som direkt angränsar till, eller ligger i närheten av det aktuella planområdet 
är: 

• 14-LYS-64 – Förslag till ändring av stadsplanen för Drottninggatan i Lysekil (upprättad 
1956) 

• 14-LYS-126 – Karta över Staden Lysekil med förslag till ändring av stadsplanen och 
byggnadsbestämmelserna (upprättad 1926) 

• 14-LYS-122 - Förslag till ändring av stadsplanen för Kv. Tullen i Lysekil (upprättad 
1966) 

• 14-LYS-82 - Förslag till ändring av stadsplanen för Kv. Tullen, Falken och Kv. Fyrtornet 
i Lysekil (upprättad 1963) 

• 14-LYS-143 – Förslag till ändring av stadsplanen för del av området vid Rosvikstorg i 
Lysekil (upprättad 1946, reviderad 1948) 
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Gällande detaljplaner i området 

 

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB  
Under framtagandet av aktuellt planförslag genomförs en så kallad undersökning med Läns-
styrelsen för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåver-
kan.  

Sammanfattning  
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken 6 kap 6 §. Marken 
inom planområdet är redan bebyggd och ändringarna i bebyggelsen som den nya detaljplanen 
tillåter medför ingen skada på naturvärdena i området. Möjliga konsekvenser för kulturvärden 
i området, som den ändrade bebyggelsen kan medföra, har utretts och tagits hänsyn till i fram-
tagandet av samrådshandlingarna.  

Kommunens ställningstagande  
Planförslaget berör inget Natura 2000-område, medför inte någon skada på riksintressen eller 
åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas lokala/nationella miljömål. Planför-
slaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.  

I samband med att detaljplanen ska skickas ut på samråd ges länsstyrelsen tillfälle att yttra sig 
i ett undersökningssamråd. Syftet med undersökningssamrådet är att bidra med information 

14-LYS-
 

14-LYS-

 

14-LYS-

 

14-LYS-

 

14-LYS-

 

14-LYS-
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till kommunens bedömning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan. Undersökningssamrådet ska ske med länsstyrelsen och de kommuner 
som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Länsstyrelsen kom-
mer skriftligen att meddela huruvida Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planför-
slaget inte kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen ska därefter besluta 
om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  

 

PLANFÖRSLAGET:  
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Natur 
Mark och vegetation 
Förutsättningar:  
Med undantag av en rabatt utanför Hotel Lysekil innefattar planområdet innefattar någon be-
fintlig vegetation. Samtliga ytor runt befintliga byggnader är hårdgjorda och utgörs främst av 
asfalt och betongplattor, samt granit i trappa upp till huvudentrén. 

Förändringar: 
Den planerade parkeringen på innergården till Södra Hamnen 13:1 kommer att byggas över 
med bostäder samt ett öppet gårdsbjälklag som ska kunna beträdas och vara planterbart. Detta 
möjliggör för bullerskyddade uterum för de boende samt blågröna dagvattenlösningar i enlig-
het med kommunens gröna strategi.  

 
Geoteknik 
Inför samrådet har en geoteknisk utredning tagits fram (AFRY AB, upprättad 2020-10-06, re-
viderad 2020-10-28). I utredningen redovisas både förutsättningarna och rekommendationer 
för planerad exploatering. En sammanfattning av utredningen redovisas nedan:  

Grundläggning och markarbeten 
Vid planerad utbyggnad kan det förekomma behov av schaktning av berg. Parametrar som bör 
beaktas vid val av framtida schaktmetod är exempelvis närhet till befintliga byggnader, intrång 
på angränsande tomt, bergkonturens noggrannhet och kostnad för respektive metod. Exempel 
på möjliga uttagsmetoder är försiktig och/eller skonsam sprängning, spräckning av berg och 
sågning av berg. 

Notera att sprängning som metod skulle innebära ett större intrång på angränsandefastighet 
än vad planritningen visar på grund av praktisk genomförbarhet. Om byggnationen inte kom-
mer göra intrång i berget bör skärningen bergrensas och förstärkas. 

Markdisposition och byggbarhet 
Under förutsättning att lägsta nivå för planerad byggnation är ovanför observerad grundvat-
tenyta bedöms inga hydrogeologiska åtgärder erfordras. 

I anslutning till hotellet finns en gammal koltank i marken som tidigare har använts till lagring 
av kol för uppvärmning av hotellet, men som inte längre är i bruk. Utrymmet är cirka 12 meter 
långt, 3,5 meter brett och 4 meter djupt. Dessutom finns ytterligare ett mindre hålrum i norra 
delen av innergården. Innan grundläggning av byggnaden sker måste utrymmena där hålrum-
met och koltanken befinner sig fyllas upp. Återfyllningen bedöms kunna utföras med friktions-
jord eller sprängsten. 
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Om väggarna till koltanken och hålrummet rivs är det viktigt i utförandeskedet att det utförs 
med betryggande säkerhet mot ras och skred. Släntlutning i omkringliggande jord ska anpas-
sas till jordens hållfasthet, grundvattenförhållanden och förekommande belastningar med 
mera. 

Åtgärder skall kontinuerligt vidtas så att vattensamlingar inte uppstår, till exempel genom dik-
ning, bombering och länshållning. 

Schaktning ska utföras så att jordens fasthet under grundläggningsnivån inte minskar. 

Skredrisk 
Jorden i aktuellt område utgörs av friktionsmaterial ner till fast berg, således bedöms inga 
långtidssättningar pågå i området. Marklutningen är liten och stabiliteten inom området är 
tillfredställande för befintliga förhållanden. 

Blocknedfall och bergras 
Bergmassans egenskaper tyder på god hållfasthet; de råa, ovittrade sprickytorna, samt de för-
hållandevis stora sprickavstånden, är gynnsamma för bergkvalitén. Risken för ras i nuvarande 
och planerad slänt bedöms som låg. 

Radon/Gammastrålning 
Vid mätningar baserat på radonhalt i jordluft har värden motsvarande högriskområde upp-
mätts. Den naturliga jorden ska betecknas som högriskområde avseende radonförhållanden 
om inte ytterligare mätningar utförs. 

Nya byggnader ska, baserat på nu utförda undersökningar, uppföras radonsäkert. Det rekom-
menderas dock att en markklassificering utförs på slutlig terrass för nybyggnationen för att 
säkerställa detta. 

Radonhalterna i inomhusluften i befintliga byggnader bör även undersökas för att säkerställa 
att inga ohygieniska radonhalter förekommer genom läckage via exempelvis äldre hisschakt. 

Befintliga fyllningar eller schaktmassor ska inte användas för grundläggning eller motfyllning 
av nya byggnader. Fyllning som tillförs området utifrån för detta ändamål ska vara klassat ge-
nom mätning av gammastrålning innan det används. 

Förändringar: 
Samtliga geotekniska åtgärder, som rekommenderas vid nybyggnation i geoteknisk utredning, 
bedöms kunna utföras inom ramen av detaljplanen. 

En upplysning om att byggnader där människor vistas stadigvarande ska uppföras i radonsä-
kert utförande skrivs in i plankartan. 

 
Markföroreningar  
Inom området som kommer att byggas ut har det inte bedrivits någon verksamhet som har 
kunnat resultera i markföroreningar. I tillägg är bottenvåningen avsatt till parkeringsändamål. 
Det bedöms således inte förekomma något behov av utredning av markförorening. 

 

Bebyggelseområden 
Bebyggelse 
Förutsättningar:  
Bebyggelsen inom fastigheten Södra Hamnen 13:1 utgörs idag huvudsakligen av två samman-
byggda byggnader som tillsamman utgör Hotel Lysekil. Hotellet uppfördes på 1950-talet för 
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att rymma hotellverksamhet, restaurang och samlingslokal. Verksamheten bedrivs fortfa-
rande. En del av byggnaden har under senare år även använts som asylboende samt hyrts ut 
till gästarbetare på Preem raffinaderi. 

Den största byggnaden inom Södra Hamnen 13:1 har ett sadeltak i koppar och är klädd i tegel. 
Den mindre byggnaden är vitputsad och har ett pyramidformat tak, även det klätt i koppar. På 
innergården tas ytan upp av en lägre byggnadsdel som sitter ihop med tegelbyggnaden. Denna 
del innefattar en del av restaurangverksamheten, men används också till exempelvis perso-
nalutrymme. Innergården består även av en parkering. 

Förändringar:  
Det planeras för en ny byggnad på fastighetens innergård. På markplan ska det anläggas ett 
parkeringsgarage som ska byggas över med ett bostadshus i sex våningar. Byggnaden ska bygg-
gas ihop med befintliga byggnadskroppar på fastigheten, men ska samtidigt utgöra ett själv-
ständigt inslag i stadsmiljön.  

Den västra delen av parkeringen ska byggas över med ett gårdsbjälklag som kommer att utgöra 
en öppen innergård. Gården ska planteras. Höjden på byggnaden blir gradvis lägre mot öst för 
att möta upp höjderna på befintlig bebyggelse längs med Södra Hamngatan. Direkt norr om 
den befintliga vitputsade byggnadskroppen ska infarten till parkeringsgaraget byggas över 
med en öppen terrass. En avtrappning av byggnadsvolymen österut mot Södra Hamngatan är 
reglerad i plankartan genom egenskapsbestämmelser för högsta tillåtna nockhöjd över angivet 
nollplan. 

Den nya delen kommer att innehålla cirka 15 lägenheten. I den befintliga vitputsade byggnads-
kroppen är tanken att det ska etableras cirka tre lägenheter. Även byggnadskroppen i tegel kan 
komma att byggas om till lägenheter. 

De befintliga byggnadskropparna inom fastigheten täcks av skydds- respektive varsamhetsbe-
stämmelser i plankartan i linje med rekommendationer i den kulturhistoriska utredningen 
(Väg & Miljö i Karlstad AB, med underkonsult WSP Samhällsbyggnad, 2020-03-06, samt upp-
datering 2020-05-18).  

I enlighet med PBL kap 4 § 16 ska den vitputsade byggnaden skyddas genom bestämmelse om 
bevarande av ursprunglig byggnad samt bestämmelser om underhåll av ursprungligt uttryck, 
material och arkitektonisk detaljering samt rivningsförbud. Även fönstersättning och fönster-
typer ska bevaras. Även byggnaden i tegel skyddas genom bestämmelse om bevarande av be-
fintlig huvudentré. Dess karaktärsdrag vad gäller proportioner, fönstertyper, material och§ 
färgsättning, samt arkitektoniska detaljer ska bibehållas genom bestämmelse om varsamhet. 
Enligt utredningen tål byggnadskroppen i tegel, i motsats till den vitputsade byggnadskroppen, 
viss påbyggnad. I plankartan tillåts påbyggnad av balkonger som sticker ut maximalt en meter 
från fasaden samt en inbyggd uteservering mot Rosvikstorg. 

Mer om resonemanget i den kulturhistoriska utredningen kring byggnadernas värde finns att 
läsa under rubriken Kulturmiljö.  

Vid eventuell översvämning vid stigande vatten ska berörda byggnadsdelar inte ta skada. Även 
angiven markanvändning ska kunna fungera. Detta regleras i plankartan genom att inte tillåta 
varaktig eller tillfällig vistelse (bostäder eller hotellverksamhet) under 3,2 meter över angivet 
nollplan inom de delar av planområdet (betecknade med b1) där byggnader kan bli berörda av 
översvämning, samt att byggnadernas tekniska byggnadsutförande under 3,2 meter över angi-
vet nollplan ska klara översvämmande vatten (betecknat med b2 i plankartan). Mer om sti-
gande vatten finns att läsa under rubriken Havsnivåhöjning och översvämningsproblematik. 
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Lägenheterna i den nybyggda delen samt flertalet i tegelbyggnaden kommer att ha balkong. 
Samtliga lägenheter har tillgång till uteplats på fastighetens innergård samt i fastighetens syd-
östra del.  

Vilka konsekvenser en ökad exploatering får för området har studerats i en 3D-modell som 
översiktligt beskriver områdets bebyggelse (Semrén och Månsson, upprättad 2020-11-03). Ut-
ifrån sol- och skuggstudien bedöms skuggningen som den nya tillbyggnaden tillför inte med-
föra betydande negativ påverkan på miljön inom eller i anslutning till planområdet. 

 
Omgivningar och service 
Förutsättningar:  
Planområdets centrala läge innebär närhet för de boende till serviceverksamheter som behövs 
i vardagen: mat- och servicebutiker, detaljhandel och vårdcentral. Även natur- och havsområ-
den för rekreation finns inom 400 meters radie från planområdet, vilket bedöms vara inom 
promenadavstånd. Till skola och närmaste förskola är det cirka 700 meter att gå eller cykla. 

Förändringar: 
Närheten till ovannämnda aktiviteter och serviceutbud bedöms som en tillgång för planområ-
det. 

 
Arkeologi 
Planområdet innehåller inga fornlämningar. 

 
Kulturmiljö 
Förutsättningar:  
Med anledning av att planområdet innefattas av riksintresse för kulturmiljövård har en kul-
turhistorisk utredning beställts och upprättats av Väg & Miljö i Karlstad AB, med underkonsult 
WSP Samhällsbyggnad, 2020-03-06, samt uppdaterats 2020-05-18. 

I utredningen bedöms bebyggelseområdet kring Rosvikstorg, Stadsparken och Kungstorget, 
med öppna stadsrum, integrerad grönska, äldre vägstråk och inramande bebyggelse motsvara 
den typen av bebyggelse som i plan- och bygglagens beskrivs som särskilt värdefull (PBL 8:13).  

Hotel Lysekil har höga kulturhistoriska värden genom sin funktion och plats vid hamnen och 
Rosvikstorg, där stadens tullhus tidigare låg. I och med byggandet av hotellet ersattes en stor 
symbol för den äldre handelsstaden av en symbol för det moderna samhället. Hotel Lysekil 
illustrerar genom sin modernistiska utformning nya tider och avspeglar stadens förändringar 
i mitten av 1900-talet. Möjligheten att utläsa byggnadens historia och berättelse exteriört be-
döms som hög. 

För att skapa kronan på verket i den nya restaurang- och hotellsatsningen anlitade Vara-bola-
get den erkände konstnären Endre Nemes för utförande av takmålningen i festsalen. Mål-
ningen fick namnet ”Maskerad på Gullmarens botten”. Takmålningen kan upplevas i sin helhet 
i ursprungligt skick i den tidigare festsalen i byggnadens putsade del. 

Målningen räknas som byggnadsanknuten konst och som sådan är den kopplad till byggnaden 
och dess säregna pyramidtak. Härmed har takmålningen en koppling till exteriören – pyra-
midtaket signalerar exteriört vad som finns interiört. Om byggnadens pyramidformade tak 
skulle försvinna eller förvanskas förlorar konstverket sitt sammanhang. 
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Takmålningen bedöms i mycket hög grad visa en komplett bild av sitt kulturhistoriska sam-
manhang. 

Förändringar:  
Eftersom planområdet ligger inom kärnan för riksintresset för kulturmiljö har det höga kul-
turvärden. Enligt den kulturhistoriska utredningen medför en introduktion av en ny byggnad 
negativa effekter på riksintresset. Intilliggande byggnad, Centrumhuset, på fastigheten Södra 
Hamnen 13:4 är dock redan en hög byggnad i området och föreslagen ny byggnad introducerar 
därmed inte en ny skala. Dock ligger föreslagen byggnad närmare riksintressets kärna med 
Rosvikstorg och kyrkan.  

Ur kulturmiljöperspektiv bedöms de negativa effekterna av byggnadsförslaget i sin helhet bli 
måttliga. Utifrån den allmänna nyttan får denna bedömning sättas i relation till möjligheten 
för fler bostäder i Lysekils centrum. 

Utifrån utredningens värdebedömning har skydds- och varsamhetsbestämmelser skrivits in i 
plankartan. Dessa planbestämmelser säkerställer ett bevarande av byggnadens kulturhisto-
riska värden. 

Ut-, och ombyggnaden av befintlig bebyggelse har placerats och planerats utifrån utredningens 
analys av områdets förändringskapacitet samt riktlinjer gällande anpassning till kringliggande 
bebyggelse och öppna platser.  
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Illustration över förändringskapaciteten inom och kring planområdet (av: Väg & Miljö i Karlstad AB, med un-
derkonsult WSP Samhällsbyggnad, 2020-03-06) 

 

Gator och trafik 
Gator, gång- och cykelvägar  
Förutsättningar:  
Det finns gator för fordon längs med tre av planområdets fyra kanter. Fordonstrafiken är mest 
intensiv längs planområdets östra och södra gräns. Här passerar godstrafik till verksamheter, 
samt övrig fordonstrafik vidare mot Norra Hamnstranden. Även trafiken läng med Rosviksga-
tan består av både godstrafik och övrig fordonstrafik, men trafiken här är mindre intensiv då 
gatan är enkelriktad. Samtliga gator har en hastighetsbegränsning på 50 km/h. 

Det finns en cykelväg in i Lysekil som leder till Norra Hamnstranden. Längs med Södra Hamn-
gatan gör den ett uppehåll för att sedan starta upp igen vid korsningen Rosviksgatan/Drott-
ninggatan. Trottoar följer gränsen till fastigheten Södra Hamnen 13:1. 
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Framför infarten till innergården på Södra Hamnen 13:1, är det en lastzon på Södra Hamnga-
tan. 

Förändringar:  
Planförslaget kan leda till en ökning av trafikmängder i området. Närområdets förutsättningar 
för att hantera denna ökning bedöms vara goda, då det centrala läget sannolikt gör att en stor 
del av tillkommande trafik inte kommer att ske med bil. 

Lastzonen framför infarten till Södra Hamnen 13:1 ska flyttas. 

 
Kollektivtrafik 
Förutsättningar:  
På andra sidan Södra Hamngatan, från planområdet sett, finns både hållplats för lokalbussar, 
expressbuss till Uddevalla och Göteborg, samt personfärja till Östersidan och Fiskebäckskil. 

Förändring:  
Inga förändringar föreslås. 

  
Parkering, varumottag, utfarter 
Förutsättningar:  
I dagsläget finns det 15 parkeringsplatser som används av personalen på hotellet. Gästerna 
hänvisas till kommunens parkering på Rosviks torg samt på närliggande gator. 

Infart och varumottagning sker från Södra Hamngatan. En lastzon är placerad framför infar-
ten till Södra Hamnen 13:1. Denna kommer att flyttas. 

Förändringar: 
Fastighetsägaren/exploatören har låtit Semrén och Månsson AB utreda parkeringssituationen 
för planområdet och ta fram en detaljplaneanpassad parkeringsmodell, upprättad 2020-11-03. 
I utredningen behandlas behovet av parkering utifrån två möjliga exploateringsalternativ samt 
parkeringsberäkningar utifrån två beräkningsmodeller, Lysekils kommuns och Borås kom-
muns gällande parkeringsnormer. Centrala Lysekil bedöms ha liknande förutsättningar som 
centrumzonen i Borås, vars parkeringsnorm är mer flexibel och möjliggör att ta hänsyn till den 
aktuella platsens förutsättningar på bästa sätt.  

Enligt Lysekils beräkningsmodell finns det inte tillräckligt med yta inom fastigheten för att 
uppfylla varken dagens eller framtidens behov. Däremot om Borås modell kan följas kan både 
dagens och framtidens parkeringsbehov tillgodoses. 

I den nya byggnaden på innergården är det planerat för ett parkeringsgarage i bottenvåningen 
med infart från Södra Hamngatan. Dessa platser är tillägnade de boende inom planområdet. 
Om hotellverksamheten kommer fortsätta att vara kvar får de besökande samt personal an-
vända sig av kommunal parkering. Om hotellet däremot byggs om till bostäder kan källaren 
byggas om till parkeringsgarage. 

 

Tillgänglighet 
Förutsättningar:  
I enlighet med PBL ska en byggnad: 

1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
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3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga 

Tillgänglighetskrav finns i BBR som tre olika typer, det är tomtkrav, utformningskrav och 
tekniska egenskapskrav. Utformningskraven om tillgänglighet och användbarhet och tom-
ters tillgänglighet och användbarhet prövas i samband med handläggning av bygglovet. 
Tekniska egenskapskrav om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rö-
relse- eller orienteringsförmåga hanteras vid det tekniska samrådet och startbeskedet. 

Förändringar: 
Planområdet ligger inom Lysekils tätort och är sedan tidigare bebyggd. Eventuell på-, om-, 
eller nybyggnation prövas utifrån tillgänglighetskraven i BBR i förbindelse med ansökan om 
bygglov samt vid det tekniska samrådet och startbesked.  

 

Friytor 
Lek och rekreationsområden 
Förutsättningar:  
I nuläget finns det inga friytor inom området. Däremot ligger stadsparken på andra sidan Ros-
viksgatan sett från planområdet. I stadsparken finns rekreationsmöjligheter för alla åldrar. 
Pinneviksbadet och Stångehuvuds naturreservat ligger cirka 1 kilometer från planområdet och 
erbjuder bland annat badplatser och promenadstigar.  

Förändringar: 
Det bedöms finnas goda rekreationsmöjligheter inom planområdets närområde. På innergår-
den avsetts även yta på det överbyggda gårdsbjälklaget för uteplats. 

 

Teknisk försörjning 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Förutsättningar:  
Planområdet är redan exploaterat och kopplat till kommunalt VA-nät.  

Förändringar: 
LEVA Vatten AB konstaterar att befintligt VA-nät har kapacitet för utbyggnaden. Planförslaget 
bedöms inte medföra några ändringar av dagvattenflödet. 

 
Värme 
Förutsättningar:  
De befintliga byggnaderna inom planområdet värms upp av fjärrvärme. 

Förändringar: 
Ny bebyggelse inom planområdet kan kopplas på fjärrvärme. 

 
El, tele 
Förutsättningar: 
De befintliga byggnaderna inom planområdet är kopplade till kommunalt elstråk. 
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Förändringar: 
Ny bebyggelse inom planområdet kan kopplas på befintligt elstråk. 

 
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 lo-
kala avfallsföreskrifter, liksom arbetsmiljöbestämmelser för sophämtning, ska följas vid av-
fallshanteringen.  

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

 

Hälsa och säkerhet 
Riskanalys 
Ingen särskild riskutredning behövs utöver riskbedömning av stigande vatten (se vidare under 
rubriken Havsnivåhöjning och översvämningsproblematik). 

 
Buller 
Förutsättningar:  
Beräkning av trafikbuller, beskrivna i bullerutredning upprättad av Efterklang 2020-10-13, 
med utgångspunkt i trafikmätning från 2019 och 2020, visar att riktvärdet för dygnsekvivalent 
ljudnivå vid fasad överskrids utmed Södra hamngatan, Drottninggatan samt Rosviksgatan. 
Dygnsekvivalent ljudnivå uppgår som mest till 62 dBA. 

Förändringar: 
Vid fasader med ekvivalent ljudnivå över 60 dBA krävs åtgärd i form av att lägenheter utformas 
så att minst hälften av vistelserummen har tillgång till tyst sida, vilket innebär ≤55 dBA ekvi-
valent ljudnivå, samt ≤70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Alternativ åtgärd är att lägenheter 
om högst 35 m2 utformas mot dessa fasader. 

I plankartan styr en egenskapsbestämmelse om utformning av bebyggelsen att de lägenheter 
över 35 kvadratmeter där ljudnivå vid fasad överstiger riktvärdena i gällande bullerförordning 
ska ha tillgång till en tyst sida.  

Uteplatser med tillfredställande ljudnivå går att anordna på fastighetens innergård. 
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Flödesschema från bullerutredning (Efterklang 2020-10-13)  

 
Havsnivåhöjning och översvämningsproblematik 
Förutsättningar:  
Med utgångspunkt i Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningsho-
tande områden från december 2011 och Faktablad – Kusten version 2.0 från december 2014 
framtagen av länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, har planområdet riskbedömts 
ur ett översvämningsperspektiv.  

I illustrationen nedan är planområdet indelat i fyra zoner/planeringsnivåer. Denna zonindel-
ning är hämtad från Faktablad – Kusten version 2.0, där den mätstationen som motsvarar 
situationen i Lysekil är lokaliserad på Smögen. Zonindelningen i illustrationen har gjorts på 
ett sådant sätt att ingen hänsyn tas till decimaler vid brytpunkterna mellan de olika zonerna. 
Inom planområdet ligger inga samhällskritiska funktioner eller andra särskilts skyddsvärda 
objekt vilket också återspeglar sig i den karteringen. 

Planområdets närhet till havet gör att det är översvämningsrisken ifrån detta som fokus har 
legat på. Det är främst i de södra och sydöstra delarna inom planområdet som risken är stor 
för översvämning och delar av befintlig bebyggelse ligger inom de tre riskzonerna. Majoriteten 
av planområdet ligger dock inom den första zonen och är utom risk för översvämning. 

Angöring till och från planområdet sker huvudsakligen via Södra Hamngatan, men vid över-
svämning är det möjligt att istället ta sig fram till planområdet med fordon via Valbogatan, 
Norra Kvarngatan, Skolgatan, Korsgatan och Drottninggatan.   

 



Sida 22 
 

Planbeskrivning 
Detaljplan för Södra Hamnen, 13:1 m.fl. 

 

 

 

 

 

Zonindelning vid stigande vatten 
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Förändringar: 
En del av den putsade delen av befintlig byggnad ligger inom zon 4/3/2 och har således en 
förhöjd översvämningsrisk. Inom dessa zoner tillåts användningsändamål som ej innebär 
övernattning och som kan överges tillfälligt vid översvämning samtidigt som berörda byggna-
derna ska kunna fungera (se funktionsdiagram nedan). I plankartan ställs det krav till byggna-
dens tekniska funktionsduglighet vid en eventuell översvämning.  

 

Riskreducering hämtad ur Stigande Vatten, sidan 33. 

 

Funktionsdiagram hämtat ur Stigande Vatten, sidan 43. Röd markering visar valda funktionskrav för bygg-
nadskropparna som kan drabbas av översvämning. 
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GENOMFÖRANDE 
 

Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande och underhåll samt ansvaret för 
allmän platsmark inom ett planområde. I föreliggande planförslag är Lysekils kommun huvud-
man för allmän plats.  

 
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 ge-
nomförandetidens utgång fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Genomföran-
detiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

 
Ansvarsfördelning 
Nedan redovisas en tabell med förslag till ansvarsfördelning.  

 

Avtal 
Ett genomförandeavtal gällande genomförande av allmän plats med beteckningen TORG kom-
mer att tecknas med exploatören innan planen går upp för antagande. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägande 
Fastigheten Södra Hamnen 13:1 är i privat ägo medan del av Kronberget 1:82 ägs av kommu-
nen. 
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Södra Hamnen 13:1 (orange) och del Kronberget 1:82 (grön) 

Eventuella rättigheter kopplade till fastigheterna har i det här skedet inte utretts.  

 
Allmän plats 
Kommunen äger Kronberget 1:82 varav en liten del ingår i planområdet. Anledningen till att 
denna del tas med i planen är att den ingår i befintlig plan samt utgör infart till parkeringsga-
raget. 

Den nya planen medför ingen ändring för delen av Kronberget 1:82 som ligger inom planom-
rådet. 

  

Tomtindelning 
Gällande tomtindelning för Södra Hamnen 13:1, fastställd 1950, upphör att gälla i och med att 
planförslaget vinner laga kraft. En upplysning om upphävande av tomtindelning förs in i 
plankartan.  

 
Servitut/Ledningsrätt 
Markreservat för underjordiska ledningar har inrättats VA-ledningar.  

 

Ekonomiska frågor 
Exploateringskostnader  
En exploateringskalkyl kommer att tas fram innan detaljplanen antas. 

Utgångspunkten är att fastighetsägaren bekostar anläggningar inom allmän plats på plankar-
tan i den utsträckning som kan anses skäligt med hänsyn till den nytta som exploatören kan 
väntas få av planens genomförande och med hänsyn till omständigheterna i övrigt. 
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Va- anläggningsavgift  
Anläggningsavgiften justeras enligt 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. 

 

Tekniska frågor  
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Den planerade ut- och ombyggnaden förmodas ej medföra några avsevärda VA-tekniska pro-
blem. Både befintliga dricksvatten- och spillavlopps-ledningar till området har tillräcklig ka-
pacitet för de ändingar planen medför. 

Befintliga VA-anläggningars läge måste beaktas vid genomförandet, eventuellt flyttning, om-
byggnad eller uppdimensionering ska bekostas exploatören. 

Uppvärmning/Fjärrvärme 
Om anläggningarna inte kan vara kvar i nuvarande läge skall samråd ske med LEVA och flytt-
ning eller ombyggnad bekostas av berörd fastighetsägare/exploatör.  

 
Torg 
Anläggningar som skall byggas ut inom allmän platsmark skall detaljprojekteras i samråd med 
kommunen. Anläggningarna skall vara tillgänglighetsanpassade. 

 

PLANPROCESSEN 
Planen går nu in i samrådsskedet. Myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter in-
formeras och bereds tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Kungörelse om samråd 
annonseras på kommunens hemsida och planhandlingar görs tillgängliga i kommunhuset. Ef-
ter samråd sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i en samrådsredo-
görelse. Justeringar kan därefter behöva göras utifrån de synpunkter som då kommit in. Där-
efter ska redogörelsen godkännas av samhällsbyggnadsnämnden, för att sedan kunna skickas 
ut på granskning. 

Medverkande i planarbetet 
Stina Norén, planeringsarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Maria Gillberg, samordningsansvarig, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Mynta Sandberg, mark- och exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Stina Norén    
Planhandläggare/Planarkitekt 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ØP

ØPq1q2q3q4q5r1b 1f2)—+20,0 q6k1b 1

)—+8,5 )—+27,0b 1
f3

f1

)—+19,5
)—+15,5

)—+15,5
)—+12,0

b 1

b 1
b 1

b 1
)—+15,5

)—+5,5
)—+8,5

)—+8,5

b 2
b 2

b 2

b 2

b 2

u1

u1

u2
B

TORG
C

BP1

C1

5.6 

3.8 3.2

4.0
2.1

2.0

1.9
 

1.9
 

2.7

7.1

6.7 

6.84

6.68

6,17

5.29

4.67

4.11

G

G

G G G G G

d

d

d

d

d

B

PPPPPPP

999

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
PPPPPPPPPPPP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

99999999999999999999999999

U U

U
U

U U
U

U
U

U
U

U
U

UU

UU

UU

UU

U U
U U

U U
U U U U

U U
U U

U U
U U

U U
UU

U
U

U
U

UU

UU

UU

U U

U U

U

Ro sviksga ta n

Ro sviksto rg

Sö
dra
 H
a m
ng
a ta
n

Dro ttningga ta n

1:150

13:1

13:4

1:82

1:82

13:7

1:82

13:3

1:115

13:6

11:5

1:89

1:79

KYRKV IK

SÖDRA HAMNEN

KRONBERGET

116900

6461800

SAMRÅDSHANDL ING

SÖDRA HAMNEN 13:1 M.FL .
DETAL JPL AN FÖR

L YSEKIL S KOMMU N
U pprä tta d  2020-11-23
Dnr: B-2018-83

STINA NORÉN
Pla nha nd lä gga re

-Pla nka rta , 2020-11-23
-Pla nb eskrivning, 2020-11-23
-Illustra tio ner, 2020-11-05
-Fa stighetsförtec kning
-U tred ning geo teknik, b ergteknik o c h hyd ro geo lo gi, AFRY AB,
 2020-10-06, revid era d  2020-10-26
-PM Tra fikb uller, Efterkla ng AB, 2020-10-13
-Tra fikm ä tning, AFRY AB, 2020-10-29
-Pa rkeringsutred ning, Sem rén & Månsso n AB, 2020-11-03
-So lstud ie, Sem rén & Månsso n AB, 2020-11-03
-Kulturhisto risk utred ning, V ä g & Miljö AB, 2020-03-16
-PM Antikva riskt utlåta nd e o c h ko nsekvensb ed öm ning, 
V ä g & Miljö AB, 2020-05-18

PLANHANDLINGAR

UPPLYSNING
To m tind elning för Söd ra  Ha m nen 13:1, fa ststä lld  1950, upphör a tt gä lla  i o c h m ed  a tt 
pla nförsla get vinner la ga  kra ft.
Byggna d er d ä r m ä nnisko r vista s sta d igva ra nd e ska  uppföra s i ra d o nsä kert utföra nd e.
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PLANBESTÄMMELSER
Följa nd e gä ller ino m  o m råd en m ed  ned a nståend e b etec kninga r.
End a st a ngiven a nvä nd ning o c h utfo rm ning ä r tillåten.
Dä r b etec kning sa kna s gä ller b estä m m elsen ino m  hela  pla no m råd et.

GRÄNSBETECKNINGAR
Pla no m råd esgrä ns
Anvä nd ningsgrä ns
Egenska psgrä ns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
TORG To rg, PBL  4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utfart

Ø P

ØP U tfa rtsförbud , PBL 4 ka p. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utformning

f1 Ba lko ng får m a xim a lt stic ka  ut 1 m eter från fa sa d , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

Kulturvärden
q1 Invä nd ig ta km ålning a v End re Nem es ska  b eva ra s , PBL  4 ka p. 16 § 1 st 3 p.
q2 Den ursprungliga  b yggna d en ska  b eva ra s o c h får inte ä nd ra s utvä nd igt a vseend e

m a teria l, ka ra ktä r eller utföra nd e, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 3 p.

q3 Den ursprungliga  b yggna d ens uttryc k o c h m a teria l m ed  so c kel o c h stöd m ur a v
gra nit, vita  putsfa sa d er, sto ra  b runb etsa d e perspektivfönster respektive
treluftsfönster m ed  T-po st sa m t ta ktä c kning a v ko ppa rplåt ska  und erhålla s m ed
m a teria l o c h utföra nd en likt b efintligt, PBL  4 ka p. 16 § 1 st 3 p.

q5 Fönstersä ttning o c h fönstertyper, perspektivfönster sa m t fönster m ed  T-po st, ska
b eva ra s m ed  sa m m a  m a teria l, utföra nd en o c h pro po rtio ner so m  b efintligt, PBL 4
ka p. 16 § 1 st 3 p.

Varsamhet
k1 Den ursprungliga  b yggna d ens ka ra ktä rsd ra g va d  gä ller vo lym , pro po rtio ner,

fönstertyper, m a teria l o c h fä rgsä ttning, sa m t a rkitekto niska  d eta ljer ska  b ib ehålla s,
PBL  4 ka p. 16 § 1 st 2 p.

Rivningsförbud
r1 U rsprunglig b yggna d  får inte riva s, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 4 p.

Utförande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Geno m föra nd etid en ä r 10 år från d et d a tum  pla nen vinner la ga  kra ft, PBL  4 ka p. 21 §

Strandskydd
Stra nd skyd d et ä r upphä vt. Detta  gä ller för hela  pla no m råd et, PBL  4 ka p. 17 §

 Centrum , PBL  4 ka p. 5 § 1 st 3 p.C
Centrum , uto m  tillfä llig vistelse, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.C1

Bo stä d er, PBL  4 ka p. 5 § 1 st 3 p.B

U nd erb yggd  pa rkering för b ila r o c h c ykla r ska ll a no rd na s, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.P1

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Ma rkreserva t för a llm ä nnyttiga  und erjo rd iska  led ninga r. 

Kva rtersm a rk, PBL 4 ka p. 6 §

u2 Ma rkreserva t för a llm ä nnyttiga  und erjo rd iska  led ninga r. 
Allm ä n pla ts, PBL  4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

q4 Den ursprungliga  b yggna d ens a rkitekto niska  d eta ljer m ed  m inim a l ta kfo t 
o c h pyra m id ta k klä tt m ed  ko ppa rplåt m ed  förskjutning ska  und erhålla s m ed
m a teria l o c h utföra nd en likt b efintligt, PBL  4 ka p. 16 § 1 st 3 p.

q6 Huvud entré till tegelb yggna d en ska  b eva ra s a vseend e d ub b eld örr m ed  
jä rnha nd ta g förestä lla nd e sjöhä sta r, sa m t o va nljusfönster, sa m t d e rikligt 
utsm yc ka d e po rta lo m fa ttninga rna  i na tursten, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 3 p.

f2 Minst hä lften a v b o sta d srum m en i va rje lä genhet över 35 kvm  ska  o rientera d es 
m o t en ljud d ä m pa d  sid a , PBL  4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f3 Gård sb jä lkla g till överb yggd  pa rkering ska  va ra  a v ko nstruktio n o c h m a teria l 
a vsed d  a tt b eträ d a  sa m t d elvis pla ntera , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

)—+0,0 Högsta  no c khöjd  ä r a ngivet vä rd e i m eter över a ngivet no llpla n, 
PBL  4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

Omfattning

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@Ma rken får inte förses m ed  b yggna d , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

End a st servering får pla c era s, PBL  4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN
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Befintlig m a rknivå, RH20000,00

b 1 L ä gsta  höjd  för und erka nt go lvb jä lkla g för b o sta d s- o c h c entrum ä nd a m ål (B o c h C)
ä r +3,2 m eter över grund ka rta ns no llpla n. Gä ller ej ko m plem ent till huvud sa klig 
a nvä nd ning, PBL  4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

b 2 Byggna d ens tekniska  utföra nd e ska  kla ra  översvä m m a nd e va tten upp till 3,2 m eter
över grund ka rta ns no llpla n, PBL  4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 2

Ansökan om planbesked för Hotell Lysekil, Södra Hamnen 13:1, Lysekils
kommun
Dnr: LKS 2016-646

En ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för Södra Hamnen 13:1 har
inkommit från SunH Fastighets AB.

Hotellet står inför ett omfattande renoverings- och moderniseringsbehov och
betydande investeringar kommer att krävas för att uppnå acceptabel hotellstandard.
Syftet med planändringen är att möjliggöra en påbyggnad av befintlig vit huskropp
med koppartak, med fyra våningar samt en indragen terrassvåning. Resterande vit
huskropp ska höjas med en våning samt ha en utomhuspool.
De vita huskropparna samt ett våningsplan i tegelbyggnaden kan komma att utgöras
av ca 15 ägarlägenheter, alternativt bostadsrätter. Övriga delar av byggnaden bedöms
kunna innehålla ca 30 hotellrum som byggs om till modern hotellstandard.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09, med bilagor.

Yrkande

Inge Löfgren (MP): att punkten två i förvaltningens förslag om att detaljplanen ges
prioritet 2 i arbetsprogrammet ändras till prioritet 1.

Fredrik Häller (LP): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens förslag om ändring till prioritet 1 i arbetsprogrammet
mot Fredrik Hällers förslag om prioritet 2.

Proposition på Fredrik Hällers förslag till beslut i punkt 1, 3, 4, 5

Proposition

Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers förslag till beslut i punkt 1, 3, 4, 5
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Hällers förslag.

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens förslag om ändring till prioritet 1 i
arbetsprogrammet mot Fredrik Hällers förslag om prioritet 2 och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Hällers förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Södra
Hamnen 13:1 med den inriktning som angivits i tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet
för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2017-12-01.
Planarbetet beräknas därefter pågå i 1,5 till 2 år.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsen beslutar att ett intentionsavtal som reglerar hotellets
utvändiga utformning skall upprättas mellan kommunen och sökanden.

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

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt
gällande taxa till 13 440 kronor.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
Sökande
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STADSBILD
På följande sidor presenteras fem strategiskt valda utblickar i och 
över Lysekils tätort i syfte att visa exploateringens påverkan på 
stadsbilden. 
Utblick 1-4 är även att finna i den kulturhistoriska utredningen, sid 
4-7 (Väg & Miljö AB, upprättad 2020-03-16). I utredningen beskrivs
exploateringens påverkan på stadsrummet med utgångspunkt i
riksintresset för kulturmiljö.

Översiktskarta

ILLUSTRATIONER
SAMRÅDSHANDLING

DETALJPLAN FÖR 
SÖDRA HAMNEN 13:1 M.FL. 

LYSEKILS KOMMUN
Upprättad: 2020-11-05

Dnr: B-2018-83



1.
Stadsrum med vy från Släggö mot 
Havsbadet och Rosvikstorg 

2.
Stadsrum med vy från hamnen 
mot Rosvikstorg



3.
Stadsrum med vy från Kungsgatan mot 
Missionskyrkan och Lysekils kyrka

4.
Stadsrum med vy från Utsiktsplatsen 
mot staden och södra hamnen



5.
Överblick över Lysekils tätort med vy 
från infarten till Lysekil



Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-11-23,  B-2018-83



Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-11-23,  B-2018-83



Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-11-23,  B-2018-83



Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-11-23,  B-2018-83
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ÅF Infrastructure AB
Grafiska vägen 2A
Box 1551
SE-401 51 GÖTEBORG
SWEDEN

Phone +46 10 505 00 00
Registered office in STOCKHOLM
Corp. id: 556185-2103
afry.com

Uppdrag: Lysekil Södra Hamnen Datum: 2020-10-06

Uppdragsnummer: 788030 Revidering: 2020-10-28

GNR: G20028

Beställare: Semrén & Månsson Arkitekter

Beställarens referens: Maryam Sepehr, Elin Johansson

Uppdragsledare: Helen Hegardt

Telefon: 072 – 981 79 50

Mail: helen.hegardt@afry.com

Upprättad av: Erik Jonsson (geo), Jakob Dinger (berg/hydro)

Granskad av: Jacob Rådberg (geo), Helen Hegardt (berg), Johanna Engelbrektsson (hydro)
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Bilagor

Bilaga 1 ................................................................................................. Labbprotokoll

Bilaga 2 .......................................................................... Utvärdering hydrauliska tester

Ritningar
Ritningsnummer Ritning Skala Format

G20028-G01 Plan 1:200 A1
G20028-G21 Separata borrhål 1:100 A1
G20028-G31 Sektion A-A, B-B

och C-C
1:100 A1
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1 Objekt
På uppdrag av Semrén & Månsson Arkitekter AB har AFRY (ÅF Infrastructure AB) utfört
geotekniska, bergtekniska och hydrogeologiska undersökningar inom fastigheten Södra
Hamnen 13:1, se Figur 1-1 och Figur 1-2.

Figur 1-1. Översiktskarta Lysekil med omgivningar. Hotel Lysekil, som ligger på fastighet Södra
hamnen 13:1, är markerad med röd symbol.
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Figur 1-2. Fastighet 13:1 är utmarkerad med röd linje.

2 Syfte
Syftet med undersökningarna har varit att ta fram underlag för bedömning av markens
byggnadstekniska förutsättningar för exploatering av fastigheten inom ny detaljplan.

Föreliggande rapport redovisar resultaten av tidigare och i uppdraget utförda geotekniska,
bergtekniska och hydrogeologiska undersökningar inom området.

3 Underlag
· Information om uppdraget som har erhållits från beställaren

N
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· Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska
undersöknings (SGU) tjänst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/)

· Ledningsunderlag har inhämtats från Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst
Ledningskollen (www.ledningskollen.se)

· Brunnsarkivet, information om grundvattenmagasin och karta över grundvattnet i
Västra Götalands län (västra delen, f.d. Göteborg och Bohus län) har inhämtats
ifrån Sveriges geologiska undersöknings (SGU) tjänst Kartgeneratorn och geolagret
(https://www.sgu.se/)

· Naturvårdsverket (https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/)

· Vatteninformationssystem i Sverige, VISS (https://viss.lansstyrelsen.se//)

4 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

4.1 Geoteknik
Tabell 4-1 Planering och redovisning.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010

Fältutförande
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013

SS-EN-ISO 22475–1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013

Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-24
(översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och gällande
europastandard SS-EN 14688-1, från IEG Rapport 13:2010)

Tabell 4-2 Fältundersökningar.

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument

Jord-bergsondering Jb
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning för Jord-
bergsondering

CPT-sondering CPT
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476–1

Skruvprovtagning Skr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
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Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument

Hydrogeologiska
metoder

SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och
portryck

Radonmätning, jordluft Rn MARKUS 10 V 2.1, 2013-10-17

Tabell 4-3 Laboratorieundersökningar (AFRY Göteborg).

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestämning och beskrivning SS-EN ISO 14688-1

Klassificering SS-EN ISO 14688-2

Vattenkvot SS 027116

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 17

4.2 Bergteknik och hydrogeologi

Tabell 4-4. Redovisning och fältundersökningar.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältutförande berg Projektering av bergkonstruktioner, bilaga 15

Hydrogeologiska metoder (mätning
grundvattennivå)

SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå
och portryck

Hydrogeologiska metoder
(slugtest/återhämtningstest)

SS-EN ISO 22282-2:2012

Radonmätning, gammaspektrometer Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar,
BFR T20:1989

5 Befintliga förhållanden

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Hela området består av asfalt. På innergården varierar marknivå mellan +3,2 och +3,8.
Längre österut där tunneln börjar, lutar marken ner och marknivå är ca +2,0.
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5.2 Befintliga byggnader och konstruktioner
Fastigheten är i dagsläget bebyggd och undersökningar har skett på Hotel Lysekils infart
och innergård.

Undersökningsområdet omgärdas av byggnader och konstruktioner; Hotel Lysekil i söder,
Swedbank i väster, Södra Hamngatan i öster och en mur samt bergsskärning i norr. I östra
delen av undersökningsområdet finns en tunnel som leder ut till Södra Hamngatan.

På innergården i anslutning till hotellet finns en gammal koltank i marken som tidigare har
använts till lagring av kol för uppvärmning av hotellet, men som inte längre är i bruk.
Utrymmet är ca 12 meter lång, 3,5 meter bred och 4 meter djup, se Figur 5-2. Dessutom
finns ytterligare ett mindre hålrum i norra delen av innergården, se Figur 5-1.

Figur 5-1. Nedgången till det mindre hålrummet i norra delen av innergården.
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Figur 5-2. Den bruna luckan visar nedgången till koltanken. Grön linje visar ungefärlig utbredning
i plan av tanken.

På innergården inom undersökningsområdet finns VA-ledningar. I östra delen av området
mot Södra Hamngatan finns fjärrvärme-, VA- och kabelledningar.

6 Utsättning/Inmätning
Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS. Inmätning har skett i enlighet
med geoteknisk mätningsklass B.

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00

Höjdsystem: RH2000

7 Fältundersökningar
Undersökningsområdet ligger på fastighetens innergård och avgränsas av Hotel Lysekil i
söder, Swedbank i väst och Södra Hamngatan i öster.
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Figur 7-1. Studerat område inringat i grönt.

7.1 Geotekniska undersökningar

7.1.1 Geoteknisk kategori
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk
kategori 2 (GK 2).

7.1.2 Tidigare utförda undersökningar
Inga tidigare undersökningar relevanta för undersökningsområdet har påfunnits vid
arkivsökning.

7.1.3 Nu utförda undersökningar
Fältundersökningarna har utförts av AFRY under september 2020. Undersökningarna
utfördes av Peter Hirvonen och Martin Johansson. Totalt omfattar fältarbetet sex stycken
undersökningspunkter. Antalet undersökningsmetoder fördelas enligt Tabell 7-1.
Undersökningarna redovisas på ritning G20028-G01 i plan, G20028-G21 som separata
borrhål samt på G20028-G31 i sektion.
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Tabell 7-1. Utförda geotekniska fältundersökningar

Metod Syfte Antal

Jord-bergsondering Bestämning av gränsen mellan jord och berg,
blockförekomst i jord samt förekomst av sprickor eller
krosszoner i berg

6

Skruvprovtagning Upptagning av störda jordprover 5

Hantering av jordprover har utförts enligt SGF rapport 1:2013.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn finns hos AFRY och skickas till beställaren vid
förfrågan.

7.2 Hydrogeologiska undersökningar
Ett grundvattenrör har installerats i friktionsjordlagret och manuella nivåmätningar har
utförts med ljuslod under perioden 2020-09-09 till 2020-09-25. Ett pulstest har utförts
2020-09-25 i grundvattenrör AF6-GV för att utvärdera hydraulisk konduktivitet.

Fri grundvattenyta i den övre öppna akviferen har sökts i samband med samtliga
skruvprovtagningar vid undersökningstillfället.

7.2.1 Grundvattennivåer
Det öppna grundvattenmagasinet utgörs av sandiga och siltiga jordarter och
grundvattennivån har kontrollerats genom manuella nivåmätningar i en punkt, AF6-GV.
Uppmätta nivåer visar på en grundvattennivå på -0,08 till -0,16 (Tabell 7-2). Se Tabell 7-3
för observerad vattenyta i skruvprovtagningshål i samband med geoteknisk undersökning.

Tabell 7-2. Observerade grundvattennivåer i grundvattenrör AF6-GV. RÖK = rörets överkant.

Punkt Datum Nedmätning från RÖK (m) Grundvattennivå
(RH200)

AF6-GV 2020-09-09 3,26 -0,08

AF6-GV 2020-09-15 3,29 -0,11

AF6-GV 2020-09-18 3,30 -0,12

AF6-GV 2020-09-25 3,34 -0,16
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Tabell 7-3. Observerad vattenyta i skruvprovtagningshål från geoteknisk undersökning. My =
markyta.

Punkt Datum
Observerad vattenyta i
skruvprovtagningshål
(m under my.)

Trycknivå

AF2 2020-09-09 Ej mätbart rasar igen -

AF5 2020-09-09 Ej mätbart rasar igen -

AF6 2020-09-09 Torrt -

AF7 2020-09-09 1,47 +1,77

AF8 2020-09-09 Torrt -

Vattennivåmätningar har även utförts i hotellets hisschakt och i den pumpbrunn som
påträffas i hotellets pannrum. Uppmätt nivå på vattenytan i hisschaktet var -0,55. I
pumpbrunnen mättes den nivå som pumpinsatsen vidhåller. I pumpbrunnen påträffas
vattenytan på -2,09.

7.2.2 Hydraulisk konduktivitet
Enligt SGU:s grundvattenkarta har bohusgraniten en regional hydraulisk konduktivitet på
2,4×10-8 m/s, vilket motsvarar en relativt låg vattengenomsläpplighet. SGU bedömer
uttagsmöjligheterna i berg i området som låga med en mediankapacitet på 400 l/h.

För att bedöma den hydrauliska konduktiviteten (vattengenomsläpplighet) i jordakviferen
har ett pulstest utförts i grundvattenrör AF6-GV. Pulstestet har utvärderats i AQTESOLV
med hjälp av Bouwer-Rices modell för öppen akvifer. Utvärderad hydraulisk konduktivitet i
grundvattenrör AF6-GV är 7×10-6 m/s, se bilaga 2. Detta motsvarar en medelhög hastighet
som bedöms som representativ för området och jordarten.

7.3 Bergtekniska undersökningar
Inom fastighet 13:1 återfinns berg i dagen i form av en schaktad bergskärning längs den
norra kanten av innergården, skärningen utgör en naturlig gräns mellan fastigheten 13:1
och 1:82, se Figur 7-2. Bergskärningen är ca 20 m lång och 5 - 6 m hög och avståndet från
släntfot till Hotell Lysekil är 6 m, se Figur 7-3.

Vid skärningens västra kant finns en betongmur som fortsätter längs fastighetsgränsen. Vid
skärningens östra övre hörn finns en stödmur i betong.
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Figur 7-2. Undersökningsområdet markerat med svart linje, bergskärningens läge är markerat
med rött streck.
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Figur 7-3. Översiktsbild över bergskärningen. Bild tagen åt öster.

7.3.1 Bergteknisk beskrivning
Bergskärningen består av en röd, medelkornig bohusgranit med få gångbergarter. Berget är
storblockigt och inga krosszoner har påträffats inom undersökningsområdet. Vid tidigare
utförd schaktning av berg har endast mindre sprängskador uppstått. Berget är endast svagt
vittrat och uppvisar generellt en god hållfasthet. Blockutfall påträffades bakom det vita
skjulet, potentiellt har fler utfall skett inne på gårdsplanen men att dessa block och stenar
har avlägsnats av privatpersoner som nyttjar parkeringsplatserna.

Genomgående för skärningens krön är kraftig vegetation som kan ha underminerat krönets
hållfasthet. Mindre omfattande vegetation påträffas även i bergskärningen.

I skärningens östra del (till höger om vita förrådet) finns vattenförande sprickor med en
tydlig vit utfällning.

Inga sulfidmineraliseringar noterades vid utförd bergteknisk besiktning.

7.3.1.1 Befintlig förstärkning
Det förekommer befintlig förstärkning i form av ståndare/dubb som säkrar två block, se Figur
7-4. Det saknas underlag gällande dokumentation för utförandet eller vad det är för typ av
bult.
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Figur 7-4. Befintlig förstärkning påträffas inom orangea markeringar.

7.3.2 Sprickkartering
Vid den strukturgeologiska bedömningen identifierades totalt 5 stycken sprickset, samt
diverse slumpmässiga sprickor. Huvudsakligen är sprickytorna råa med svagt vittrade ytor
med en separation på ca 1 mm, dock förekommer det separation på >5 mm.
Sprickfrekvensen är vanligtvis mellan 0,6 – 2 m och samtliga sprickor är mycket uthålliga
och klipper hela bergskärningen. För bedömning av sprickset se Tabell 7-4. Samtliga
sprickorienteringar redovisas i Figur 7-5, och Figur 7-6 visar identifierade sprickset i
bergskärningen.
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Tabell 7-4. Beskrivning av identifierade sprickset.

Sprickset Strykning Stupning Sprickegenskaper Sprickavstånd
[m]

1 200° 65°
Plana sprickplan med råa svagt
vittrade ytor och en separation på
< 1 mm.

1,5

2 170° 65°

Plana sprickplan med mycket råa
svagt vittrade sprickytor.
Separationen varierar mellan ca 1
- 5 mm.

> 2

3 235° 40°
Plana sprickplan med råa svagt
vittrade ytor och en separation på
< 1 mm.

1,5

4 80° 25°
Svagt undulerande sprickplan
med råa svagt vittrade ytor och
en separation på ca 1 - 5 mm.

2

5 250° - 290° 80° - 90° Plana sprickplan med lätt
glidrepade ytor. 0,5 - 2

Figur 7-5. Stereoplot över identifierade sprickset.
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Figur 7-6. Översiktsbild över identifierade sprickset. Notera att sprickset 5 utgör släntlutningen.

7.4 Markgasundersökning
Radonundersökning har utförts av AFRY under september 2020. Mätningar av radonhalt i
jordluft har utförts med mätinstrument Marcus 10 i 5 punkter. Kalibreringsprotokoll för
Marcus 10 finns hos AFRY och skickas till beställaren vid förfrågan.

Bergmassan har undersökts i 4 punkter med avseende på gammastrålning med en
gammaspektrometer av typ Surveyor Vario VB6. Mättid per punkt var på 5 minuter
vardera.

7.4.1 Mätresultat
Mätning av radonhalt i jordluft har utförts i nedanstående punkter.

Tabell 7-5 Resultat från mätning av radonhalt i jordluft.

Undersökningspunkt Resultat (kBq/m3)

AF2 54

AF5 43

AF6 84

AF7 74

AF8 24
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Mätning av gammastrålning på bergmassa har utförts i nedanstående punkter.

Tabell 7-6. Resultat från mätning med gammaspektrometer på bergmassa.

ID Material
K eU eTh Gammastrålning Radiumaktivitet

[%] [ppm] [ppm] nSv/h Bq/Kg

1 Berg 5,98 33,21 46,74 383,21 410,14

2 Berg 5,87 28,82 45,38 353,45 355,93

3 Berg 6,07 28,06 45,13 351,15 346,54

4 Berg 6,10 30,11 48,59 371,86 371,86

8 Laboratorieundersökningar

8.1 Geotekniska undersökningar
Jordprover har analyserats under september månad 2020. Undersökningarnas omfattning
redovisas i tabell 8.1. Laboratorieprotokoll redovisas i Bilaga 1.

Tabell 8-1. Utförda geotekniska laboratorieundersökningar

Undersökning Utförare Antal
provtagningsnivåer

Jordartsbestämning och
vattenkvot störda
jordprover

AFRY, geotekniska laboratoriet i
Göteborg

10

Jordproverna har efter leverans till laboratoriet förvarats i kylrum.

9 Härledda värden

9.1 Utvärdering och korrigering
Vattenkvot är utvärderad från störda prover i laboratorium. Sonderingarna har
sammanställts utifrån djup.
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10 Värdering av undersökning
I samband med JB-sonderingen i punkt AF1 borrades en VA-ledning igenom som
förmodligen ej längre är i bruk. Skruvprovtagningen i samma borrhål ströks därefter.

Två planerade borrhål, AF3 och AF4, utgick då det visade sig vara för svårt att hålla säkert
avstånd till befintliga ledningar i marken.

Utöver detta har inga avvikelser avseende utförande noterats i samband med
fältundersökningarna. Fältarbetena har utförts som planerat.

10.1 Generellt
Undersökningen ger en generell bild av de geotekniska, bergtekniska och hydrogeologiska
förhållandena inom området.

10.2 Härledda värdens spridning och relevans
Spridningen för undersökta jordparametrar anses vara normal.
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11 Övrigt
Undersökningsresultaten redovisas i föreliggande rapport samt på bifogade handlingar och
ritningar. För förklaring till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida:
www.sgf.net (Svenska Geotekniska Föreningen).
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Bilaga 1, Labbprotokoll 

 

 

 



Uppdragsnummer:

Från Till

AF2 0,0 1,0

2,0 23

AF5 0,0 0,1

1,0 13 2 3B

2,0 14 2 3B

3,0 17 2 3B

AF6 0,0 0,1

0,7

1,0 9 2 3B

2,0 10 2 3B

3,0 11 4 5A

AF7 0,0 0,1

1,47 1,0 9 2 3B

2,0 9 4 5A

3,0 8 4 5A

AF8 0,0 0,1

0,5

Besöksadress

Grafiska vägen 2 

412 63 Göteborg 

geolab@afry.com

Beställare:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Lab-datum:

Lab-ansvarig:

DjupPunkt  
(vy)

Peter Hirvonen

SE-401 51 Göteborg 

grusig siltig SAND

grusig siltig SAND

2020-09-11

Hanna Karlström

Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

grusig sandig SILT

grusig sandig SILT

Enl fält

Enl fält

Enl fält

Enl fält

WL %WN%
Org. 

Halt %
Tjälfarl.

Enl fält

Se fältprot

Se fältprot

Mtrl-typ

Sammanställning av

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Enl fält

FYLLNING grus sand

FYLLNING grus silt sand

ASFALT

grusig siltig SAND

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Uppdragsnamn: Lysekil Södra hamnen DP

788030

Semren & Månsson AB

2020-09-09 ÅF Infrastructure AB

P.O. Box 1551

Anmärkningar

Enl fält

ASFALT

FYLLNING grus sand

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass enl AMA 17

grusig siltig SAND

grusig siltig SAND

grusig sandig SILT

ASFALT

ASFALT

FYLLNING silt grus sand

grusig siltig SAND Se fältprot
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Bilaga 2, Utvärdering hydrauliska tester 
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WELL TEST ANALYSIS

Data Set:  W:\...\Lysekil_v2.aqt
Date:  09/28/20 Time:  13:00:56

PROJECT INFORMATION

Company:  AFRY
Client:  Semrén & Månsson Arkitekter
Project:  G20028
Location:  Lysekil
Test Well:  AF6-GV
Test Date:  2020-09-25

AQUIFER DATA

Saturated Thickness:  269. cm Anisotropy Ratio (Kz/Kr):  1.

WELL DATA (AF6-GV)

Initial Displacement:  317. cm Static Water Column Height:  120. cm
Total Well Penetration Depth:  120. cm Screen Length:  50. cm
Casing Radius:  1.25 cm Well Radius:  1.75 cm

SOLUTION

Aquifer Model:  Unconfined Solution Method:  Bouwer-Rice

K  = 6.848E-6 m/sec y0 = 607.4 cm
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1 INLEDNING: 

Lysekils kommun har beslutat att utföra en tillbyggnad med bostäder på befintliga byggnader vid Södra Hamnen. 

EfterklangTM har fått i uppdrag att ta fram en trafikbullerutredning för detaljplan, som här redovisas.  

2 UNDERLAG: 

Följande underlag har använts för beräkningar och bedömning av trafikbuller: 

• Digitalt kartunderlag över området i dwg-format från Kristina Norén, Lysekils Kommun, 2019-12-16. 

• Trafikuppgifter, hämtat från Kristina Norén, Lysekils Kommun, 2019-12-05. 

• Skiss över exploatering, hämtat från Kristina Norén, Lysekils Kommun, 2019-10-24. 

• Trafik- och parkeringsutredning, Vectura, dat. 2010-12-08. 

• Anvisningar för kartläggning av buller enligt 2002/49/EG, SP, 2010.  

3 RIKTVÄRDEN BOSTAD: 

3.1 TRAFIKBULLERFÖRORDNING (SFS 2017:359) 

Regeringen har i ”Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader” SFS 2015:216 fastställt riktvärden för buller från 

spår- och vägtrafik vid bostadsbyggnader (se tabell 1 respektive figur 1. I SFS 2017:359 beslutade regeringen om en 

höjning av dessa riktvärden, från och med juli 2017. Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, 

väg- och flygtrafik och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan-och bygglagen samt vid tillståndsprövning enligt 

miljöbalken. Riktvärdena gäller enbart ljudnivåer utomhus, och befintligt regelverk gällande ljudnivåer inomhus 

påverkas ej av förordningen).  

Vid beräkning av bullervärden för bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för 

bullersituationen. 

TABELL 1. RIKTVÄRDEN FÖR BULLER UTOMHUS, ENL. FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER SFS 

2017:359. 

Buller från spårtrafik och vägar Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

UTOMHUS Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

VID BOSTADSFASAD 60 a) b) 70 b.2) 

PÅ UTEPLATS  

(OM SÅDAN SKA ANORDNAS I 
ANSLUTNING TILL BOSTADEN) 

50 70 c) 

 

a) För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
b) Om ljudnivån 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
klockan 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

c) Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per 
timme mellan klockan 06.00 och 22.00. 
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FIGUR 1: FLÖDESSCHEMA FÖR UPPFYLLANDE AV TRAFIKBULLERFÖRORDNINGEN. 

4 TRAFIKUPPGIFTER: 

Två olika uppsättningar av trafikdata har använts för Drottningvägen, Rosviksgatan och Södra Hamngatan. De är 

hämtade från Trafik- och parkeringsutredning från 2010 (tabell 2), samt från en trafikmätning från november 2019 

vilken är uppräknad till sommartrafik med ökning om 50 % enligt Trafik- och parkeringsutredning, 2010 (tabell 3). För 

Polisgatan har antagande gjorts om 1000 trafikrörelser per dygn. För andel tung trafik har schablon enligt SP:s rapport 

”Anvisningar för kartläggning av buller (2010)” använts. Beräkningar har gjorts utifrån skyltad hastighet, samt en 

beräkning utifrån uppmätt hastighet vid mätning 2019 (tabell 4).  

TABELL 2: TRAFIKUPPGIFTER FÖR SOMMARTRAFIK UTIFRÅN TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING, 2010. 

 Gata ÅDT Andel tung trafik Hastighet (skyltad) 

  (f/åmd] (%) (km/h) 

Södra hamngatan 16040 5 50 

Drottninggatan  8250 5 50 

Rosviksgatan 4700 5 50 

Polisgatan 1000 5 50 
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TABELL 3: TRAFIKUPPGIFTER FÖR SOMMARTRAFIK UTIFRÅN MÄTNING 2019. 

 Gata ÅDT Andel tung trafik Hastighet (skyltad) 

  (f/åmd] (%) (km/h) 

Södra hamngatan 7660 5 50 

Drottninggatan  5650 5 50 

Rosviksgatan 3250 5 50 

Polisgatan 1000  5 50 

 

TABELL 4: TRAFIKUPPGIFTER FÖR SOMMARTRAFIK UTIFRÅN MÄTNING 2019, UPPMÄTT HASTIGHET. 

 Gata ÅDT Andel tung trafik Hastighet (uppmätt) 

  (f/åmd] (%) (km/h) 

Södra hamngatan 7660 5 50 

Drottninggatan  5650 5 30 

Rosviksgatan 3250 5 30 

Polisgatan 1000  5 30 (antagen) 

 

5 BERÄKNINGSMODELL: 

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, rapport 4635. Som hjälp 

för beräkningarna har beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.1 använts. 

Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300 m mätt vinkelrätt mot vägen vid 

neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s) medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter.  

Korrektion för inflytande från vägytan utförs i enlighet med Nordisk beräkningsmodell för vägtrafik, rapport 4635, kap 

2.5.2. Korrektionsterm för vägbeläggning av gatsten används där det är tillämpligt, vilket ger en ökning av ljudnivå med 

3 dB.  

6 BERÄKNINGSRESULTAT: 

Beräkningsresultat redovisas i följande bilagor: 

Bilaga 1:  

Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta samt tabeller som visar dygnsekvivalent ljudnivå (frifältsvärden) vid 

fasad samt vid uteplats. Trafik enligt 2010 års rapport. 

Bilaga 2: 

Maximal ljudnivå från vägtrafik, dagtid, som utbredningskarta. Trafik enligt 2010 års rapport. 

Bilaga 3:  

Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta samt tabeller som visar dygnsekvivalent ljudnivå (frifältsvärden) vid 

fasad samt vid uteplats. Trafik enligt 2019 års mätning. 

Bilaga 4: 

Maximal ljudnivå från vägtrafik, dagtid, som utbredningskarta. Trafik enligt 2019 års mätning. 
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Bilaga 5:  

Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta samt tabeller som visar dygnsekvivalent ljudnivå (frifältsvärden) vid 

fasad samt vid uteplats. Trafik enligt 2019 års mätning, samt uppmätt hastighet. 

Bilaga 6: 

Maximal ljudnivå från vägtrafik, dagtid, som utbredningskarta. Trafik enligt 2019 års mätning, samt uppmätt hastighet. 

6.1 KOMMENTAR 

Vid fasader med ekvivalent ljudnivå över 60 dBA krävs åtgärd i form av att lägenheter utformas så att minst hälften av 

vistelserummen har tillgång till tyst sida, vilket innebär ≤55dBA ekvivalent ljudnivå, samt ≤70 dBA maximal ljudnivå 

nattetid. Alternativ åtgärd är att lägenheter om högst 35 m2 utformas mot dessa fasader.  

6.1.1 Beräkning med trafik enligt 2010 års rapport 

Beräkning av trafikbuller med trafik från 2010 års rapport visar att riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad 

överskrids på fasader utmed Södra hamngatan, Drottninggatan samt Rosviksgatan. Dygnsekvivalent ljudnivå uppgår 

som mest till 65 dBA.  

För lägenheter utmed dessa fasader krävs tillgång till tyst sida, alternativt lägenheter om högst 35 m2.  

6.1.2 Beräkning med trafik enligt 2019 års mätning 

Vid beräkning med trafik enligt 2019 års mätning, med skyltad hastighet, är överskridanden av riktvärdet för ekvivalent 

ljudnivå (60 dBA) färre, som högst 64 dBA.  

Vid påbyggnaden ovan hotellet överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på fasad utmed Södra hamngatan, samt de 

två lägsta planen utmed Drottninggatan. Där krävs tillgång till tyst sida eller lägenheter om högst 35 m2. 

Vid påbyggnaden ovan Coop överskrids riktvärdet utmed Rosviksgatan på samtliga våningsplan och utmed polistgatan 

endast på första våningen av påbyggnaden. Tillgång till tyst sida krävs, alternativt lägenheter om högst 35 m2.  

6.1.3 Beräkning med trafik enligt 2019 års mätning, samt sänkt hastighet 

Vid beräkning med trafik enligt 2019 års mätning, men med hastighet uppskattad utifrån mätningen, överskrids 

ekvivalent ljudnivå 60 dBA vid påbyggnaden ovan hotellet, på fasad utmed Södra Hamngatan. Ekvivalent ljudnivå uppgår 

här som mest till 63 dbA. Tillgång till tyst sida krävs, alternativt lägenheter om högst 35 m2. 

Vid påbyggnaden ovan Coop överskrids riktvärdet om ekvivalent ljudnivå med 1-2 dB utmed Rosviksgatan på 

våningsplan 1 och 2 av påbyggnaden. På dessa våningsplan krävs tillgång till tyst sida, alternativt lägenheter om högst 

35 m2.  

6.1.4 Uteplats 

Utrymmen där riktvärdena för eventuella gemensamma uteplatser innehålls (ekvivalent ljudnivå ≤50 dBA samt maximal 

ljudnivå ≤70 dBA) kan utläsas ur ljudutredningskartorna för maximal ljudnivå (bilaga 2,4 och 6). 

 

 



Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 56 73 73
F 3 57 74 74
F 2 58 74 74
F 1 58 75 75
GF 52 66 66

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 63 74 74
F 3 64 75 75
F 2 64 75 75
F 1 65 76 76
GF 65 78 78

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 62 72 72
F 3 62 73 73
F 2 63 75 75
F 1 63 75 75
GF 64 76 76

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 55 69 69
F 3 54 69 69
F 2 52 69 69
F 1 <50 61 61

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
GF 64 78 78

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
GF <50 59 56

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
GF <50 58 56

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
GF <50 63 62

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 3 <50 70 70
F 2 <50 71 71
F 1 <50 71 71
GF <50 71 71

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 3 61 77 77
F 2 61 78 78
F 1 61 79 79
GF 61 80 80

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 3 63 77 77
F 2 64 78 78
F 1 64 80 80
GF 65 82 82

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 62 75 75
F 3 63 77 77
F 2 64 78 78
F 1 64 80 80
GF 65 82 82

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 53 62 62

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 54 70 70
F 3 52 71 71
F 2 51 72 72
F 1 51 72 72
GF 50 72 72

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 54 72 72
F 3 54 73 73
F 2 55 75 75
F 1 55 76 76
GF 56 77 77

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 57 72 72
F 3 58 74 74
F 2 58 75 75
F 1 59 77 77
GF 59 78 78
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Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 53 71 71
F 3 54 72 72
F 2 55 73 73
F 1 55 73 73
GF <50 65 65

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 60 72 72
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Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 53 71 71
F 3 54 72 72
F 2 55 73 73
F 1 55 73 73
GF <50 65 65

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 60 72 72
F 3 61 73 73
F 2 61 74 74
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GF 62 76 76

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 4 60 71 71
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F 2 60 73 73
F 1 61 74 74
GF 61 75 75
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F 4 54 68 68
F 3 52 69 69
F 2 50 68 68
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GF 61 76 76

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
GF <50 59 58
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Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
F 3 60 75 75
F 2 60 77 77
F 1 61 79 79
GF 62 81 81

Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
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F 3 60 75 75
F 2 60 77 77
F 1 61 79 79
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Vån. Leq Lmax, dag Lmax, natt
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F 1 58 77 77
GF 59 78 78
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Trafikmätning Södra hamnen, Lysekil 

1 Bakgrund och syfte 
Inom planområdet, se Figur 1, planeras det för att bygga hotell och bostäder. Som 
underlag för utredningsarbetet behövs en trafikräkning. 

2 Metod 
Trafikmätning har genomförts med slangar på Södra Hamngatan i anslutning till 
övergångsstället vid hållplats Södra Hamnen, se Figur 1. Slangarna låg på plats i en 
vecka 2020-10-07 – 2020-10-14. Resultatet av mätningen är antal fordon per timme 
fördelat på fordonsklasserna personbil, lastbil och MC. 

På Rosvikstorg och Rosviksgatan har manuella trafikräkningar genomförts vid två 
tillfällen, en timme vardera: 2020-10-06 kl. 13.00-14.00 respektive 2020-10-14 kl. 
11.00-12.00.  

Utifrån trafikmätningar skattas årsdygnstrafik (ÅDT). ÅDT är ett genomsnitt av årets 
alla dygns trafik (summan av alla fordonsrörelser förbi ett snitt). Eftersom mätning och 
räkning endast genomförs vid ett tillfälle har årsvariationen jämförts närliggande 
statliga vägar.   
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Figur 1. Karta över planområdet (rödstreckat) och mätpunkterna för slangmätningar på Södra 
Hamngatan (grön), Rosvikstorg (lila) samt Rosviksgatan (rosa). 
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3 Resultat 
I Figur 2 redovisas resultatet av mätningarna, omräknat till ÅDT och ÅVDT.  

 

Figur 2. Resultat av mätningarna omräknat till årsdygnstrafik (ÅDT).  

 

 

Södra Hamngatan 
ÅDT – 5820 fordon 

Rosvikstorg 
ÅDT – 3210 fordon 

Rosviksgatan 
ÅDT – 4400 fordon 



DETALJPLAN VID SÖDRA HAMNEN LYSEKIL
Parkeringsutredning

2020-11-03



• Syfte

• Möjliggöra en påbyggnad av befintliga huskroppar 

• Utöka användningsområde med bostadsändamål.

• Omfattning

• Huvudalternativ

• Alternativ med enbart bostäder 

2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 1

Detaljplanens syfte och omfattning

BTA Antal

Befintlig Tillkommande Total Befintlig Tillkommande Total

Flerbostadshus 1813 m
2

1813 m
2

20 lgh 20 lgh

Hotell 2754 m
2

2754 m
2

50 rum 50 rum

Restaurang 564 m
2

564 m
2

240 platser 240 platser

TOTAL 3318 1813 5131 - - -

BTA Antal

Tillkommande Tillkommande

Flerbostadshus 4296 m
2

45 lgh



2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 2

Hotell Lysekil - förslag

Förslag till om- och påbyggnad

Befintliga byggnader, ur Googles gatuvy.



2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 3

Befintliga parkeringsplatser inom området

34 p

15 p



2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 4

Tillgängliga parkeringsplatser enligt förslaget



• Förslaget till nya normtal tar hänsyn till antagen 
ökning av biltätheten

• För Lysekils tätort anges ett något lägre normtal p g 
a högre anläggningskostnad och brist på utrymme

• I normtal för olika verksamheter inkluderas 
parkeringsplatser för arbetande, boende och 
besökande

• Tillämpas i planläggning och bygglovsprövning för 
nybyggnad, ombyggnad och ändrad användning

• Särskild utredning om bilplatsbehov skall göras om 
verksamhetens behov kan antas skilja sig från 
angivna normtal

• Samutnyttjande av bilplatser för flera olika lokaler 
bör eftersträvas. 

• Vid samnyttjande kan normtalet reduceras med 30% 
om de aktuella lokalerna inte har sina maximibehov 
samtidigt  och inga platser reserveras och 
samnyttjandet säkerställs för framtiden genom 
avtal eller dylikt.

• För bostadsparkeringar räknas normalt inte med 
något samnyttjande

Användning Normtal

tätort

Normtal

övrig kommun

Restaurang 80 93

Hotell 30 33

Flerbostadshus 10 13,5

Småhus 2,7 2,7

Butiker 40 47

Sällanköpshandel 27 32

Industri/lager 9 12

Vårdinrättning 30 35

Gymnasium 20 25

Skolor LMH 6 8

Förskolor 10 15

Bank 25 25

Övrig detaljhandel, kontor och dyl. 33 37

2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 5

Parkeringsnorm för Lysekils kommun, 2010

Normtal (N) per 1000 kvm bruttoarea (BTA) för bostäder och 
verksamhetslokaler

Parkeringsbehovet beräknas: BTA x N / 1000 kvm



2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 6

Uträkning av parkeringsbehov 
enligt Lysekils modell (Tätort)

Användning

Omfattning Parkeringsbehov för bil

Befintlig Tillkommande Total Befintligt Tillkommande Total Total med 

samnyttjande

(-30%)

Flerbostadshus 1813 1813 18 18 18

Hotell 2754 2754 83 83 58

Restaurang 564 564 45 45 32

SUMMA 128 18 146 108

Alternativ med enbart bostäder

Användning

Omfattning Parkeringsbehov för bil

Befintlig Tillkommande Total Befintligt Tillkommande Total Total med 

samnyttjande

(-30%)

Flerbostadshus - 4296 4296 - 43 43 -

Huvudalternativ



• Parkeringstalen är indelade i två kategorier baserade på 
två olika zoner.

• Utgångspunkten för zonindelningen är att centrumzonen 
kännetecknas av:

• God tillgänglighet med kollektivtrafik och gång- och 
cykelstråk

• Korta avstånd

• Stort utbud av service

• Hög befolkningstäthet

• Stor tillgång till arbetsplatser

• Parkeringstalen för bil som anges i reglerna är flexibla, 
vilket innebär att det minimumkrav som ställs går att 
reducera om:

• aktuell fastighet har god tillgänglighet med 
kollektivtrafik – enligt angiven definition (-10 %)

• byggherren åtar sig att göra åtgärder som skapar 
goda förutsättningar för andra resval än bil

• en fastighet samnyttjar bilparkeringsplatser mellan 
olika användningar

Användning
Cykel Bil

Centrum Övriga Borås Centrum Övriga Borås

Flerbostadshus 25 per 1000 m2 BTA 25 per 1000 m2 BTA 7 per 1000 m2 BTA 11 per 1000 m2 BTA

Restaurang 10 % av maximalt 

besöksantal

5 % av maximalt 

besöksantal

15 % av maximalt 

besöksantal

30 % av maximalt 

besöksantal

Hotell 5 % av antal rum 2,5 % av antal rum 45 % av antal rum 60 % av antal rum

2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 7

Borås stads parkeringsregler, 2017

Parkeringstal* för bostäder och verksamhetslokaler

* Parkeringstalen uttrycks som antal parkeringsplatser per 1000 m² bruttoarea (BTA) alternativt som en viss procentsats av 

t.ex. antal anställda eller rum.

** Med småskalig verksamhet i bostadskvarter avses tjänste-verksamhet i bostadskvarter. Verksamheten ska vara av den 

typen att den har få besökare, dvs. 1-5 personer, åt gången.

Användning Vardag 10-16 Fredag 16-19 Lördag 10-13 Natt

Bostäder 70 % 80 % 70 % 90 %

Restaurang 90% 80 % 60% 0%

Hotell 50% 50% 50% 90 %

De definierade samnyttjandetalen 



2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 8

Grundberäkning parkeringsbehov 
enligt Borås modell (centrum)

Användning

Omfattning Parkeringsbehov 

för cykel

Parkeringsbehov 

för bil

Befintlig Tillkommande Total Total Total grundberäkning

Flerbostadshus 1813 m
2

1813 m
2 45 13

Hotell 50 rum 0 rum 50 rum 3 22

Restaurang 240 sittplatser 0 sittplatser 240 sittplatser 24 36

SUMMA 72 71

Centrala Lysekil bedöms ha liknande förutsättningar som centrumzonen i Borås med:

• God tillgänglighet med kollektivtrafik och gång- och cykelstråk

• Korta avstånd

• Stort utbud av service

• Stor tillgång till arbetsplatser

Grundberäkningen utgår därför från talen för centrumzonen.

Alternativ med enbart bostäder 

Användning Omfattning
Parkeringsbehov för 

cykel

Parkeringsbehov 

för bil

Befintlig Tillkommande Total Total Total grundberäkning

Flerbostadshus - 4296 4296 107 30

Huvudalternativ



2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 9

Reduktion pga god tillgänglighet med kollektivtrafik 
(-10%)

Användning

Omfattning Parkeringsbehov 

för cykel

Parkeringsbehov för bil

Befintlig Tillkommande Total Total Total 

grundberäkning

Total -10% 

god kollektivtrafik

Flerbostadshus 1813 m
2

1813 m
2 45 13 11

Hotell 50 rum 0 rum 50 rum 3 22 20

Restaurang 240 sittplatser 0 sittplatser 240 sittplatser 24 36 32

SUMMA 72 71 64

Planområdet bedöms ha god tillgänglighet med kollektivtrafik eftersom:

• det är mindre än 0,3 km fågelvägen till närmaste hållplatser, Lysekil södra hamnen, Lysekilsparken och Kungstorget.

• aktuella hållplatser, Lysekil södra hamnen och Lysekilsparken, vid ordinarie tidtabell har minst 4 avgångar per timme på morgonen/början av 

arbetsdagen och på kvällen/slutet av arbetsdagen.

Detta ger 10% reduktion från grundberäkningen.

Användning Omfattning Parkeringsbehov 

för cykel

Parkeringsbehov för bil

Befintlig Tillkommande Total Total Total 

grundberäkning

Total -10% 

god kollektivtrafik

Flerbostadshus - 4296 4296 107 30 27

Alternativ med enbart bostäder 

Huvudalternativ



2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 10

Reduktion pga åtgärdspaket – Utmärkta 
cykelmöjligheter (-15%) 
Eftersom området har god tillgång till kollektivtrafik är det möjligt att få ytterligare reduktion om på byggherrarna kan åta

sig åtgärder för att skapa goda förutsättningar för cykling. Exempel på sådana åtgärder är:

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av entrén (max 35 meter)

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus eller under tak och vara lättillgängliga från markplan

• Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror

• Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar

• Tillgång till pump och verktyg

• Omklädningsrum, duschmöjligheter och garderob (för verksamheter)

Detta möjliggör reducering på 15% från grundberäkning.

Användning Omfattning Parkeringsbehov 

för cykel

Parkeringsbehov för bil

Befintlig Tillkommande Total Total Total 

grundberäkning

Total -10% 

god kollektivtrafik

Total -15% 

extra åtgärder

Flerbostadshus 1813 m
2

1813 m
2

45 13 11 11

Hotell 50 rum 0 rum 50 rum 3 22 20 19

Restaurang 240 sittplatser 0 sittplatser 240 sittplatser 24 36 32 31

SUMMA 72 71 64 60

Användning Omfattning Parkeringsbehov 

för cykel

Parkeringsbehov för bil

Befintlig Tillkommande Total Total Total 

grundberäkning

Total -10% 

god kollektivtrafik

Total -15% 

extra åtgärder

Flerbostadshus - 4296 4296 107 30 27 26

Alternativ med enbart bostäder

Huvudalternativ



Vardag 

10-16

Fredag 

16-19

Lördag 

10-13

Natt

9 10 9 11

11 11 11 20

32 29 22 0

52 50 42 31

2020-11-03 DP Södra Hamnen Lysekil - Parkeringsutredning 11

Samnyttjande av fler användningar 
enligt Borås modell 

Användning

Omfattning 

befintlig

Omfattning 

tillkommande

Omfattning 

total

Total 

parkeringsbe

hov för bil -

15%

Flerbostadshus 1813 m
2

1813 m
2 11

Hotell 50 rum 0 rum 50 rum 19

Restaurang 240 sittplatser 0 sittplatser 240 sittplatser 31

SUMMA 60

Här finns också möjlighet att samnyttja bilparkeringsplatser mellan olika användningar.

Samnyttjande räknas ut genom att först beräkna hur många parkeringsplatser som behövs för respektive kategori. 

Multiplicera sedan antalet parkeringsplatser som behövs för respektive kategori med de definierade samnyttjandetalen. 

Se vid vilken tidpunkt den största efterfrågan på parkering infaller. Resultatet för den tidpunkten är det antal 

parkeringsplatser som behöver anläggas. 

Huvudalternativ
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Jämförelse mellan olika beräkningsmodeller

Lysekils modell Borås modell 

Parkeringsbehov för bil Parkeringsbehov för bil Parkerings-

behov för cykel

Användning

Grundberäkning -30% 

samnyttjande

Grundberäkning Total -10% 

god 

kollektivtrafik

-15% god 

kollektivtrafik 

och extra 

åtgärder

-15% och 

samnyttjande

Huvudalternativ 146 108 71 64 60 52 72

Flerbostadshus 18 18 13 11 11 9 45

Hotell 83 58 22 20 19 11 3

Restaurang 45 32 36 32 31 32 24

Alternativ med enbart 

bostäder

43 - 30 27 26 - 107

Flerbostadshus 43 - 30 27 26 - 107

Slutsatser

• Lysekil saknar p-tal för cykel.

• Borås p-tal är flexibla vilket möjliggör att ta hänsyn till platsens förutsättningar på bästa sätt.

• Borås modell främjar hållbar resande genom att uppmuntra byggherrarna att åta sig att göra åtgärder som skapar 

goda förutsättningar för andra resval än bil. 

• Borås samutnyttjandemodell bidrar till effektivare markanvändning genom att möjliggöra för att samma fysiska 

parkeringsplats kan användas av flera brukare som har olika nyttjandetider.

• I det alternativet där befintlig hotell och restaurangverksamhet byggas om till bostäder krävs färre parkeringsplatser 

för bil enligt båda beräkningsmodellerna
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Parkeringsbehov och -lösningar
Nuläge vs. framtiden

Nuläget Framtidens behov Totala behovet

UTAN samnyttjande m.h.t. samnyttjande

(-30%)

UTAN samnyttjande m.h.t. samnyttjande

(-30%)

UTAN samnyttjande m.h.t. samnyttjande

(-30%)

Huvudalternativ 128 89 18 18 146 108

Alternativ med 

enbart bostäder

128 89 43 43 43 43

Tillgängliga parkeringsplatser

Inom fastigheten I närheten Total

Nuläget Framtiden Nuläget Framtiden

Båda alternativ 15 20 34 49 54

Parkeringsbehov enligt Lysekils modell (Tätort)

Nuläget Framtidens Total

Grund-

beräkning

-10% god  

kollektivtrafik

-15% 

extra 

åtgärder

-15% och 

samnyttjande

grund-

beräkning

-10% god 

kollektivtrafik

-15% 

extra 

åtgärder

-15% och 

samnyttjande

Grund-

beräkning

-10% god 

kollektivtrafik

-15% 

extra 

åtgärder

-15% och 

samnyttjande

Huvudalternativ 58 52 49 44 13 11 11 9 71 64 60 52

Alternativ med 

enbart bostäder

58 52 49 - 30 27 26 - 30 27 26 -

Parkeringsbehov enligt Borås modell (centrum)
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Slutsatser

• Enligt Lysekil kommuns beräkningsmodell finns det stor underskott på p-platser redan 

idag även med hänsyn till samnyttjande. 

• Det finns inte tillräckligt med yta inom fastigheten för att uppfylla verken dagens- eller 

framtidensbehov enligt denna modell. 

• Detta innebär att Hotell Lysekil kan inte bygga ut om Lysekils p-norm ska följas.

• Däremot om Borås modell följs kan både dagens och framtidens parkeringsbehovet 

tillgodoses. Detta förutsätter att parkeringsmöjligheter som redan finns i närområdet 

utnyttjas.

• Gällande alternativet med enbart bostäder kan behovet tillgodoses enligt båda modellerna 

under förutsättning att parkeringsmöjligheter som redan finns i närområdet utnyttjas 
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KVALITEER ATT BYGGA VIDARE PÅ
På följande sidor sammanfattas kvaliteer i kulturmiljön som 
kräver hänsyn vid förändringar inom fastigheten. Byggna-
den har inte bedömts omfattas av förvanskningsförbud. För-
vanskningsförbud gäller dock för byggnadens relation till 
omgivningen (det särskilt värdefulla området). Det allmänna 
varsamhetskravet (PBL 8:17) gäller.

Bebyggelse
Handels- och hamnstadens viktigaste torg 

 ■ Kungstorgets rektangulära plats. Norra sidan av torget präglad 

av stenstadspalats och stadsmässig bebyggelse i trä. Södra 

sidan präglad av Grand hotell Lysekil samt Stadsparken.

 ■ Rosvikstorg med den öppna sidan mot hamnen och med bygg-

nader som vänder sig mot denna. Belagt med smågatsten och 

planterat med träd. 

Platsbildning i parkmiljö 

 ■ Stadsparkens öppna parkmiljö med välordnade, geometriska 

grusgångar och rundel. En plats varifrån flera viktiga utbygg-

nadsskeden i Lysekils historia kan utläsas.

Bebyggelse från badortsepoken 

 ■ Uppdragna i bergssluttningarna villor i trä uppförda under bad-

ortsepoken ca 1850-1930. Kännetecknande karaktärsdrag är 

gavelarkitekturen, där gavlarna vänder sig mot Stadsparken och 

vattnet. Merparten har en ljus kulör, men även mörkare bruna 

kulörer förekommer (villor i nationalromantisk stil). 

Bebyggelse uppförd för hotellverksamhet 

 ■ Hotel Lysekils lekfulla arkitektur typiskt för 1950-talet, uttryckt i 

restaurangens och festsalens geometriserande formspråk med 

pyramidformat tak. Interiören med festsalens målningar av den 

välkände konstnären Endre Nemes.

 ■ Grand hotell Lysekil med dess institutionsarkitektur i trä från 

1800-talets slut där flyglarnas höga gavlar är kännetecknande, 

Bebyggelse handels- och hamnstaden, tidigt 1900-tal 

 ■ Trä- och stenstad uppförd av stadens ledande personer inom 

handel under decennierna kring sekelskiftet. Den täta, stads-

mässiga karaktären innebar en omvandling av den glest be-

byggda köpingen till tät handelsstad. 

Bebyggelse för folkrörelser 

 ■ Missionskyrkan med dess tidstypiska nationalromantiska 

villaarkitektur. Den oregelbundna planformen, träpanel av 

stående rödfärgad bakved respektive liggande fjällpanel, samt 

entéerna med fornnordiskt inspirerade listomfattningar och 

skärmtak. De stora salsfönstren i form av tregruppsfönster som 

visar byggnadens användning för religiös verksamhet samt som 

samlingslokal. 

Yngre bebyggelse 

 ■ Centrumbebyggelse från efterkrigstiden vid Kungsgatan, Drott-

ninggatan, Rosviksgatan, Rovsikstorg och Södra Hamngatan. 

Kännetecknas av en bebyggelse som vertikalt sett är skalmäs-

sigt anpassad till äldre tiders bebyggelse. Färgsättning, mate-

rialval och arkitektur är i vissa fall också anpassade, som mot 

Rosviks torg, men i andra fall helt egna - som Centrumhuset 

mot Södra Hamngatan exempelvis. 

Arkitektur
Arkitektoniska blickfång och fronter 

 ■ Fasaderna längs Kungsgatans norra sida skapar en samlad 

front med tät stadsmässig bebyggelse från decennierna kring 

sekelskiftet.

 ■ Fasaderna åt tre håll kring Rosvikstorg gör att torget blir en tyd-

lig målpunkt från vattensidan. De sammanhållna byggnadshöj-

derna som skapar en enhetlig karaktär. Hotellets pyramidfor-

made del i puts utgör en individuell avvikelse materialmässigt.

 ■ Rosviksbergens villor i bergssluttningen som bildar en front 

som sticker upp ovanför Rosvikstorgs byggnader.

 ■ Ovanför villorna i ensamt majestät kyrkan med dess massiva 

granitfasader.  

Arkitektoniska utropstecken !
 ■ Kyrkan är områdets dominant och utropstecken i alla avseen-

den genom material, höjd, formspråk och placering uppe på 

bergshöjden.

Topografi och grönska
Topografiska kvaliteer och fornlämningar 

 ■ Bergstoppar som visar på områdets topografi och naturgeo-

grafi. Uppstickande granitberg med områdets äldsta kända 

fornlämningar - gravrösen från förhistorisk tid.  

Träd som mjukar upp och inramar bebyggelse  

 ■ Träd som bidrar till parkkaraktären kring Stadsparken och 

Kungstorget, samt inramar Rosvikstorg mot norr.

Stråk i samband med omgivningen
Huvudstråk och vägar fram till bebyggelse

 ■ Kungsgatan - det centrala stråket i handelsstaden från 1800-ta-

lets mitt.

 ■ Drottinggatan - komplementet till Kungsgatan som anlades 

i början av 1900-talet som en förbindelse mellan Södra och 

Norra Hamnen.

Material, konstruktion och detaljer - 
Missionskyrkan
Källa till kunskap om tidiga 1900-talet material och tek-
nik

 ■ Rödfärgad panel av två typer, stående lockpanel nedtill respek-

tive liggande fjällpanel upptill. 

 ■ De stora salsfönstren, även tregruppsfönster som visar byggna-

dens användning för religiös verksamhet samt som samlingslo-

kal. 

 ■ Det brutna mansardtaket med täckning av ärggrön bandplåt. 

Konstnärliga värden

 ■ Entéerna med fornnordiskt inspirerade listomfattningar och 

skärmtak.

Värden utifrån olika siktbilder
(se även fotografier på nästa uppslag)

1-6
Generellt för alla siktbilder

 ■ Kyrkans dominans genom material, höjd, formspråk och place-

ring uppe på bergshöjden.

 ■ Bebyggelsen som på traditionellt vis stiger i samklang med 

topografin. 
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Planområde

±
0 6030

m

 ■ De obebyggda granitklipporna som synliggör topografiska 

förutsättningar för bebyggelsens framväxt.

1
Vy från Havsbadet i söder

 ■ Badhusen, handelspalatsen, de påkostade villorna samt hotel-

lets tydliga relation till vattnet och hamnen. Dessa byggnaders 

utformning avspeglar tydligt deras funktioner, den inviduella 

karaktären gör att de överordnas övrig bebyggelse samtidigt 

som den neddragna skalan gör att de underordnas kyrkan.

2
Vy från hamnen 

 ■ De dominerande 2-3-våningshusen. Skalmässigt på höjden 

sticker endast kyrkan upp. Vanligen är proportionerna på hu-

sen någorlunda samma och sadeltak dominerar.  

 ■ De öppna hamnplanen vid Södra hamnen (Rosvikstorg) som 

signalerar målpunkt från havet. 

 ■ Det anpassat till topografin svagt nedåtsluttande gatstensbe-

lagda torget.

3
Vy Södra Hamngatan

 ■ Anblicken av kyrkan - dess uppåtsträvande torn och utsmyck-

ade gavel - i kontrast till den mer humoristiskt ”satta” hotell-

byggnaden som underordnar sig kyrkan på denna känsliga 

plats (entrén till samhället från söder). 

4
Vy Kungsgatan

 ■ Den representativa stenstadsbebyggelsen kring Stadsparken 

och Kungstorget.

 ■ Från parken utstrålande småskaligt, terränganpassat vägnät, 

bland annat mot Coop och Missionskyrkan.

 ■ Torgets småskaliga, äldre karaktär med låg bebyggelse (1-2 

våningar) och gatstensbeläggning.

 ■ Den rektangulära parkens mjuka, men geometriska former 

med rundel och raka gångar.

 ■ Den åt alla håll omslutande bebyggelsen för handel, bostäder 

och kontor kring Kungstorget vilken därigenom kontrasterar 

till Rosvikstorgs verksamhets- och industriellt präglade öppna 

plats.

5
Vy Drottninggatan

Bebyggelse och platser

Handels- och hamnstadens viktigaste torg

Platsbildning i parkmiljö

Stadsparken

Bebyggelse Badortsepoken 1850-1930

Bebyggelse för hotellverksamhet

Bebyggelse för skolverksamhet

Bebyggelse Handels- och hamnstad vid 1900-talets början

Bebyggelse Frikyrkorörelse

Yngre bebyggelse

Arkitektur

Arkitektoniska blickfång och fronter

Arkitektoniska utropstecken

Topografi och grönska

Topografiska kvaliteer

Träd som mjukar upp och inramar bebyggelse

Stråk som skapar samband med omgivningen

Handelsstadens huvudstråk

Siktbilder med värden

Urval siktbilder med värden

!

1-6

!

1

2

34

5

6

 ■ Entré till Rosvikstorg från norr där gatumiljön kantas av par-

kens grönska och äldre enklare trähusbebyggelse.

 ■ Drottninggatans sluttande sträckning ner mot den öppna 

hamnplatsen där hotellets fria volymer och trekantig platsbild-

ning bryter upp den samlade stenstaden.

 ■ Gaturummets öppna sida mot vattnet, industriellt präglad av 

hamnen och järnvägsspåret.

6
Vy från Utsiktsplatsen

 ■ Den successivt sluttande bebyggelsen ner mot vattnet. 
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1. Stadsrum med vy från Släggö mot Havsbadet och Rosvikstorg

2. Stadsrum med vy från hamnen mot Rosvikstorg 

3. Stadsrum med vy från Södra Hamngatan mot Rosvikstorg och Rosviksberg 
med kyrkan ovanför
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4. Stadsrum med vy från Kungsgatan mot Missionskyrkan och Lysekils kyrka.

5. Stadsrum med vyer över Stadsparken mot den omgivande bebyggelsen

6. Stadsrum med vy från Utsiktsplatsen mot staden och södra hamnen
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Antikvarisk bedömning av kulturhistoriska värden
Hotell Lysekil och Kungstorgskyrkan

 ■ Kungstorgskyrkan samt Hotel Lysekils putsade del med pyramidformat tak inklusive festsalen med dess takmålning be-

döms ha sådana kulturhistoriska värden att de motsvarar särskilt värdefull (PBL 8:13). Rekommendationen är därmed att 

karaktärsdrag med förslag till skyddsbestämmelser på sidan 23 skrivs in i detaljplanen. 

Bebyggelseområde
 ■ Bebyggelseområdet kring Rosvikstorg, Stadsparken och Kungstorget - med öppna stadsrum, integrerad grönska, äldre väg-

stråk och inramande bebyggelse – bedöms motsvara plan- och bygglagens begrepp särskilt värdefull (PBL 8:13). De övergri-

pande karaktärsdragen beskrivna på sidan 4-5 i denna rapport får därför inte förvanskas.

Sammanfattning antikvarisk bedömning
Antikvarisk bedömning av förändringskapacitet
Bebyggelseområde
Bedömningen av förändringskapacitet har utgått från kriterierna nedan. På vilka sätt miljön och byggna-
derna är känsliga förklaras på s. 36

 ■ Representerar byggnaden eller ytan en bärande egenskap för riksintresset?

 ■ Är byggnaden vida synlig i stadsrummet och betydelsefull för stadsrummets historiska förankring?

 ■ Hur högt har byggnadens kulturhistoriska värde som objekt betecknat bedömts vara?

Tålighet
Mindre känslig byggnad
Mindre känslig yta
Känslig byggnad
Känslig yta
Mycket känslig byggnad
Mycket känslig yta

±
0 4020

m

Tålighet
Mindre känslig byggnad
Mindre känslig yta
Känslig byggnad
Känslig yta
Mycket känslig byggnad
Mycket känslig yta

±
0 4020

m

B

B

A

Planområde

±
0 6030

m

Bebyggelseområde som 
bedöms vara särskilt 

värdefullt enligt PBL 8:13

Byggnader som bedöms vara särskilt 
värdefulla enligt PBL 8:13

Huvudentré, en del av den särskilt värdefulla 
byggnaden enligt PBL 8:13

Del av byggnaden som bedöms omfattas av 
varsamhetskrav enligt PBL 8:17

Bebyggelseområde som 
bedöms vara särskilt 

värdefullt enligt PBL 8:13
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Uttryck 
 ■ Badortsepokens miljöer och anläggningar, som gjorde att bebyggelsen försköts till det nuvarande stadsområdet och som skapa-

de förutsättningarna för den snabba utvecklingen under 1800-talet, bland annat Curmanska villorna, kallbadhus, strandhotellen, 
badrestaurang, musikpaviljong och . 

 ■ Industrianläggningar, hamnmiljöer och sekelskiftescentrum med torg och stadspark. 

 ■ Stadens siluett med den dominerande nygotiska granitkyrkan.

Motiv 
Stadsmiljö under 1800-talet utvecklat till badort och industri- och handelscentrum. Stadsrättigheter 1903.

Sammanfattning motiv, uttryck och påverkan på riksintresse

Bedömning av exploatering 
 ■ Hamnen: Kyrkans dominans i stadsrummet kring hamnen påverkas påtagligt. Det blir förutom kyrkan den klart högsta byggnaden 

vid hamnen, och detta adderar ytterligare till det skalmässigt och karaktärsmässigt främmande inslag Centrumhuset redan är. 

 ■ Hamnen: Pyramidtakets karaktäristiska front mot vattnet försvinner. Det fallande takets anpassning till den känsliga miljön ersätts 
av ett platt tak med indragen översta våning, vilket innebär ett nytt karaktärsdrag i miljön.

 ■ Rosvikstorg: Bebyggelsens formspråk och ålder är relativt blandad kring torget. Påbyggnad av hörnbyggnaden upplevs troligen 
som en fortsättning på denna karaktär. Skalmässigt utgör dock påbyggnaden ett påtagligt nytt inslag vid torget.

 ■ Stadsparken: Bebyggelsens formspråk och ålder avspeglar 1900-talets andra hälft på den östra sidan av parken, men byggnader-
na är lågskaliga. På de norra, västra och södra sidorna är det äldre lågskalig bebyggelse som präglar miljön. 

 ■ Stadsparken: Påbyggnaden kommer genom sin skala vara ett avvikande inslag vid den känsliga parkmiljön. Den nya skalan kom-
mer ta uppmärksamhet från det intilliggande Grand hotell Lysekil och på motsatt sida Kungstorget Radhes villa.
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Nuläge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun upprät-
tar en detaljplan i syfte att möjliggöra en påbyggnad av be-
fintlig byggnad på fastigheten Södra Hamnen 13:1 samt Söd-
ra Hamnen 13:7, samt lägga till bostadsändamål till befintlig 
centrumanvändning.

För att säkerställa markens lämplighet för den planerade ex-
ploateringen krävs det en kulturhistorisk utredning.

Ägarna till fastigheterna Södra Hamnen 13:1 och 13:7 vill i 
detaljplan pröva möjligheterna att bygga på hela/delar av 
de befintliga byggnadskropparna. Påbyggnaderna kommer 
framförallt att rymma bostäder.

Området ligger i sin helhet inom riksintresse för kulturmil-
jövård och ingår även i kulturmiljövård nr 13, Lysekils Stad 
och Stora Skeppsholmen, i Lysekils kommuns kulturminnes-
vårdsprogram.

ÖVERBLICK
SYFTE MED UPPDRAGET OCH TIDIGARE UTREDNINGAR

Syftet med kulturmiljöutredningen
Uppdraget omfattar att utföra en stadsbildsanalys på detalj-
planeområdet, värdering av takmålningen i Hotell Lysekils 
festsal, samt en byggnadsantikvarisk utredning av Kungs-
torgskyrkan, och byggnaden som inrymmer takmålningen.

Kulturmiljöutredningens delar
- Kulturhistorisk värdering av Kungstorgskyrkan och Hotell 
Lysekil inklusive takmålningen av Endre Nemes.

- Bedömning om byggnaderna omfattas av plan- och bygg-
lagens förvanskningsförbud samt vad varsamhetskravet 
omfattar. Även förslag till skydds- och varsamhetsbestäm-
melser.

- Stadsbildsanalys med beskrivning av karaktärsdrag utifrån 
några olika siktbilder.

- Analys av exploateringens påverkan på stadsmiljön och 
riksintresset.

- Områdets förändringskapacitet för om- och tillbyggnader i 
form av känslighet- och tålighetsanalys.

- Verksamhets- och byggnadshistorisk bakgrund.

Metoder
Utredningen tar stöd i RAÄs plattform Kulturhistorisk vär-
dering och urval. Omfattningen av analyserna i utredningen 
motsvarar momenten A (beskrivning - kulturhistoriskt sam-
manhang), B (analys - kulturhistorisk värdering) och C (pla-
nering - prioriteringar och avvägningar) i plattformen.

Uppdraget kräver en noggrann och tydlig kulturmiljöbe-
skrivning, kulturhistorisk värdering samt rekommendatio-
ner för kommande planering. Utpekande och urval av såväl 
värdefulla landskapsstrukturer, -samband och -element, så-
väl som särskilt värdefulla bebyggelseområden och byggna-
der, görs med utgångspunkt i en beskrivning av företeelsens 
kvaliteer. 

Värdering sker utifrån hur väl företeelsen uppfyller krite-
rierna möjlighet till kunskap och förståelse, kulturhistorisk 
helhet och kulturhistorisk relevans i enlighet med plattfor-
men.

Bedömning av påverkan på riksintresse har gjorts med stöd 
av RAÄs handbok för riksintressen. Kriterier har varit:

• Vad försvinner och vad tillkommer?

• Är påverkan visuell eller funktionell?

• Är påverkan direkt eller indirekt?

• Är påverkan tillfällig eller bestående?

Kulturhistorisk helhet
Det som finns kvar, dvs graden av ”fullständighet”. 
Hur mycket som har bevarats från en avgränsad 
kortare tidsperiod (tidskontext) eller från olika 
skeden i ett längre utvecklingsförlopp (process-
kontext).

Kulturhistorisk relevans
Företeelsens roll som kännetecknande eller på 
annat sätt särskilt betydelsefull för sin tid eller 
kontext.

Möjlighet till kunskap och förståelse
Det kulturhistoriska informationsinnehållet och 
dess läsbarhet.

Analyserande moment - 
Kulturhistorisk 

värdering

Avgränsa kulturhistoriskt sammanhang

Identifiera uttryck och kulturhistoriska 
skeden.

Beskrivande moment - 
Kulturhistoriskt 
sammanhang

Känslighet och tålighet, Hotbild
Vad som ska lyftas fram för vidare hantering samt 
vad som kan väljas bort till förmån för annat.

 ■ Representerar byggnaden eller 

ytan en bärande egenskap för 

riksintresset?

 ■ Är byggnaden vida synlig i 

stadsrummet och betydelsefull 

för stadsrummets historiska 

förankring?

 ■ Hur högt har byggnadens kul-

turhistoriska värde som objekt 

betecknat bedömts vara?

Planerande moment - 
Prioritering och 

avvägningar
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Detalj av Endre Nemes takmålning utförd i kalkmålningstekniken stucco lustro, Hotell Lysekils festsal.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ

Riksintresse
I Sverige finns ca 1700 områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården.

Riksintresseområdena ska tillsammans avspegla hela landets 
historia och kan t.ex. vara förhistoriska gravfält, jordbruks-
byar, förortsområden från 1900-talet eller ett industriom-
råde. De utpekade riksintressena ska hanteras i kommunens 
översiktsplanering, i dialog med länsstyrelsen. En kommun 
ska i sin översiktsplan redogöra för hur riksintressena ska 
tillgodoses.

Riksintressena regleras sedan 1998 av miljöbalken då natur-
resurslagen lyftes in i denna balk. Hanteringen av ett riksin-
tresseområde regleras i 3 kap. 6 §:

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur-
värden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada natur- eller kulturmiljön. Riksintressen skall skyddas 
mot påtaglig skada.

Påtaglig skada kan uppstå om:

-En åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de 
värden som utgör grunden för riksintresset.

-Den negativa inverkan blir så stor att området i något avse-
ende förlorar sitt värde som riksintresse.

I bedömningen av vad som är påtaglig skada utgås från om-
rådets läsbarhet. Det vill säga hur väl miljön fortsättningsvis 
kommer att karaktäriseras av eller återspegla det riksintres-
santa sammanhang som ligger till grund för utpekandet. I 
denna bedömning utgås från påverkan på miljön som helhet 
samt påverkan på enskilda objekt som har betydelse för riks-
intressets läsbarhet.

I Riksantikvarieämbetets handbok för kulturmiljövårdens 
riksintressen lyfts fyra frågor i bedömningen av påtaglig 
skada:

• Vad försvinner och vad tillkommer?

• Är påverkan visuell eller funktionell?

• Är påverkan direkt eller indirekt?

• Är påverkan tillfällig eller bestående?

Riksintresset Lysekils stad [O 23]
Motivering

Stadsmiljö vars delområden tillsammans med lämningar 
efter bebyggelse på Stora Skeppholmen speglar de olika ut-
vecklingsstegen från fångstbaserad säsongs-bosättning till 
tättbebyggt fiskeläge som under 1800-talet utvecklas till 
badort och industri- och handelscentrum. Stadsrättigheter 
1903.

Uttryck för riksintresset

- Husgrunder på Stora Skeppholmen. 

- Den täta fiskelägesbebyggelsen i Gamlestan, med oregel-
bundet planmönster och småskalig bebyggelse. 

- Badortsepokens miljöer och anläggningar, som gjorde att 
bebyggelsen försköts till det nuvarande stadsområdet och 
som skapade förutsättningarna för den snabba utvecklingen 
under 1800-talet, bland annat Curmanska villorna, kallbad-
hus, strandhotellen, badrestaurang, musikpaviljong och . 

- Industrianläggningar, hamnmiljöer och sekelskiftescen-
trum med torg och stadspark. 

- Stadens siluett med den dominerande nygotiska granitkyr-
kan.
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Riksintressets 
Lysekils stad

Kommunal kulturmiljö 
Lysekils stad och 

Skeppsholmen 

Skeppsholmen

Lysekils kyrka
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Kommunalt intresse
I Plan- och bygglagen hanteras kulturvärden genom för-
vanskningsförbudet, varsamhetskrav, prövning av lokali-
sering samt avvägningarna mellan allmänna och enskilda 
intressen.

Kulturmiljöprogrammet för Lysekil omfattar aktuell miljö 
men bebyggelsen inom planområdet är inte värderat. Denna 
rapport kommer därför omfatta en sakkunnig bedömning  
över vilka byggnader och på vilka sätt de omfattas av kraven 
i PBL.

Förbud mot förvanskning (PBL 8 kap 13 §)

Byggnader och bebyggelseområden som anses vara särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas enligt 8 kap. 13 § 
plan- och bygglagen.

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om områdets 
särart/karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. För 
att undvika en förvanskning måste därför bärande karak-
tärsdrag, egenskaper och särarter identifieras och pekas ut. 
Dessa ska skyddas och ligga till grund för val av eventuella 
åtgärder, så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. 
Förvanskningsförbudet gäller alltid och ska följas av alla, så-
väl kommunen som fastighetsägare m.fl. Förvanskningsför-
budet ska tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.

Varsamhetskrav (PBL 8 kap 17 §)

Varsamhetskravet i PBL gäller alla byggnader och innebär 
att hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag. Det kan 
avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning, färg-
sättning, form och byggnadens samspel med omgivningen. 
Det handlar inte bara om trohet mot originalets utseende, 
utan även mot den teknik och material med vilket det har 
åstadkommits.

Plan- och bygglagens andra kapitel

Prövning enligt 2 kap PBL avser lokaliseringen, det vill säga 
markens lämplighet för en åtgärd. Som ett allmänintresse 
är kulturmiljöperspektivet en central och ibland avgörande 
aspekt för lämpligheten att bebygga ett markområde. I 6 § 
anges att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kul-
turvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsver-
kan.

Kommunens ansvar

Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar vid 
planläggning i särskilt värdefulla miljöer. Det är kommu-
nens ansvar att det allmänna intresset bevakas och priori-
teras. Kommunen har även ett uttalat ansvar att skydda de 
särskilt värdefulla kulturmiljöerna vid planläggning. Detta 
innebär att kommunen inte ska utarbeta en detaljplan som 
skadar den särskilt värdefulla kulturmiljön och ska även be-
sluta om lämpliga bestämmelser som garanterar ett fullgott 
skydd för miljön.
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Stadsparken. I bakgrunden byggnad som utreds för påbyggnad samt bakom det Missionskyrkan som sticker fram.Hotell Lysekil

Överblicksbild med hotellets pyramidtak i mitten av bilden.
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Planområdets värden för staden som helhet
Möjlighet till kunskap och förståelse - i hur hög grad det 
går att utläsa historian och berättelsen

Inom planområdet finns byggnader kopplat till såväl turism 
som frikyrkorörelse, två historiska sammanhang som haft 
grundläggande betydelse för Lysekils framväxt. 

I anslutning till planområdet ligger tre av stadens historiskt 
sett viktigaste platser – Kungstorget, Stadsparken och Ros-
vikstorg. Hur bebyggelsen inom planområdet förhåller sig 
till dessa platser är avgörande för möjligheten att få kunskap 
om och förstå det kulturhistoriska värdet.

Kungstorget

Kungstorget var från 1800-talets mitt köpingens/stadens 
representativa torg och salutorg. Längs Kungsgatan som ge-
nomlöper torget uppfördes handelsfamiljernas hus, till en 
början enklare trähus men kring sekelskiftet, vid stadsgrun-
dandet, ersatt av sammanhängande, stadsmässig kvarters-
bebyggelse. Torget kompletterades med Grand hotell Lysekil 
(idag Grand hotell Lysekil) på 1880-talet. Några decennier 
senare på en lite mer avskild tomt ovanför Grand hotell Ly-
sekil uppförde Missionsförbundet sin kyrka, som idag heter 
Kungstorgskyrkan. 

I ett utvidgat perspektiv delar Kungstorgskyrkan härigenom 
stadsrum med symbolen för det högkyrkliga, Lysekils kyrka. 
Torget och gatan utgör härigenom en värdefull helhetsstruk-
tur för handels- och hamnstaden vid 1900-talets början, och 
visuella samband är många mellan det frikyrkliga och det 
högkyrkliga.

Stadsparken

Vid Kungstorget anlade Badhusbolaget en park år 1865, 
Stadsparken. Badhusbolaget drevs av den nationellt kända 
badläkaren Carl Curman, ett år tidigare hade bolaget upp-
fört det stora varmbadhuset vid Havsbadet. Havsbadet är 
sedan gammalt sammanknutet med parken och de centrala 
delarna genom Rosviksgatan. Närmaste decennierna upp-
fördes ett större antal mer eller mindre påkostade villor i 

KULTURHISTORISK VÄRDERING

anslutning till parken och Rosviksgatan. Parken, villorna, 
gatan och Havsbadsområdet utgör härigenom en värdefull 
helhetsstruktur för berättelsen om Lysekil som badort.

Rosvikstorg

Rosvikstorg är hamn- och industristadens torg. Förutsätt-
ningarna för hamnverksamhet var bättre på den södra sidan 
än på den norra. Härmed flyttades köpingens hamn hit vil-
ket lett till handelsstadens framväxt på denna plats. Rosvik-
storg har utvecklats i takt med hamnens och handelsstadens 
utveckling. Här har gods för industriverksamheterna såväl 
som badortens besökare anlänt till och lämnat samhället se-
dan 1800-talets mitt. Laurins fabrikörsvilla, den öppna torg-
bildningen, hotell och pir – dit båtarna fortfarande anlöper 
– skapar sammantaget en värdefull struktur av hamn- och 
industristaden.

Möjligheten att utläsa miljöns historia och kulturhistoriska 
berättelser bedöms som mycket stor.

Kulturhistorisk helhet – hur mycket som har bevarats av 
miljöns kontext

Området kring Rosvikstorg och Kungstorget har troligen va-
rit den mest centrala platsen i Lysekils utveckling senaste 
150 åren med centrala funktioner som hamn, salutorg, mö-
tesplats och stadspark. Samhällets utveckling under dessa år 
avspeglas i bebyggelsen som kommer från flera olika tids-
skikt och bär olika karaktärer. Den blandade karaktären är 
på så vis en del av miljöns kontext, men den har också inne-
burit att vissa spår blivit mer otydliga. 

Kungstorget

Kungstorget har en bevarad bebyggelse från decennierna 
kring sekelskiftet. Härigenom har den i mycket hög grad be-
varat sin historiska kontext.

Stadsparken

Stadsparken har bevarat sin omfattning sedan anlägg-
ningstiden på 1860-talet, medan karaktären har förändrats 
– slingrande grussgångar har ersatts av en symmetriskt 

ordnad park under 1900-talets början. Bebyggelsen inom 
planområdet som vänder sig mot parken är merparten av 
nyare ålder och karaktär, dock genom sin neddragna skala 
underordnat den äldre handelsstadens karaktär. Bebyggel-
sen i övriga väderstreck – mot Rosviksberg och längs Kungs-
gatan – har dock en mycket välbevarad karaktär.

Stadsparken, främst sett i förhållande till bebyggelsen inom 
planområdet, har i viss grad bevarat sin historiska kontext.

Rosvikstorg

Rosvikstorg har en siluett som kännetecknas av det tidiga 
1900-talets handelsstad genom den trädplanterade gatstens-
belagda platsen med granitpollare med lätt lutning ner mot 
vattnet, den omslutande stadsmässiga kvartersbebyggelsen 
och bakom det solitärerna – Gula villan, Laurinska villan och 
Lysekils kyrka. Den rosa byggnaden på torget har stilmäs-
sigt en avvikande karaktär och färgsättning, men har anpas-
sats avseende takfall och byggnadshöjd. Hotel Lysekil har en 
arkitektur som genom materialval och skala på ett varsamt 
sätt kommunicerar med Laurinska villan och Lysekils kyrka. 
På hörnet av tomten har det funnits utrymme för ett eget 
uttryck med ljus putsfasad och pyramidtak. 
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Rosvikstorg har i hög grad bevarat sin historiska kontext.

Miljön bedöms sammantaget i hög grad visa en komplett bild av sitt 
kulturhistoriska sammanhang.

Kulturhistorisk relevans - hur väl miljön representerar 
sin kontext

Lokalhistorisk betydelse

Miljön representerar sin lokalhistoriska kontext mycket väl, 
köpingens utveckling till handels- och industristad parallellt 
med badortens utveckling. Här är platsernas och byggnader-
nas karaktärsdrag och historiska funktioner centrala. Från 
ett lokalt perspektiv saknas andra motsvarigheter till om-
rådet.

Lysekil bedöms i hög grad vara representativ för sitt lokal-
historiska sammanhang.

Regional jämförelse

Ur ett regionalt perspektiv – hamn- och industrisamhällen 
på västkusten som också varit badorter –  finns några or-
ter som haft en liknande utveckling under 1900-talets för-
sta hälft. Av Västkustens badorter lyfter Bohusläns museum 
fram Varberg och Strömstad. Dessa har även utvecklats till 
hamn- och industrisamällen.

I Varberg är berättelsen om badorten mycket tydlig genom 
kallbadhuset som fortfarande är i drift, samt societetshuset 
och varmbadhuset i Societetsparken. Upplevelsen av bador-
tens rumsliga relation till hamn- och industristaden är li-
kaledes tydlig genom badortsbyggnadernas visuella närhet 
till hamn, hamnmagasin, tullhus och fästning. Utöver  samt 
varm- och kallbadhus har Varberg även bevarad hamnbe-
byggelse i form av magasin och tullhus i hamnen. Härigenom 
framstår Varberg som en mycket god representant för det 
historiska sammanhanget.

I Strömstad är berättelsen om badorten och hamn- och indu-
stristaden tydlig på samma sätt som i Varberg. I anslutning 
till hamnen för båttrafiken ligger den gamla badanstalten, 
liksom societetshus och .

I Lysekil är berättelsen om badorten och hamn- och indu-
stristaden tydlig. Särskilt från Släggö där både Havsbadet, 
badgästvillor och hamnen vid Rosvikstorg kan upplevas i 
samma vy. Varmbadhus och societetshus är dock rivna och 

det finns idag inga hamnmagasin eller andra direkt ham-
nanknutna byggnader kvar.

Ur ett regionalt perspektiv bedöms det finnas några miljöer 
som är bättre representanter än Lysekil för denna historia. 
Det ska dock nämnas att det i riksintresset Lysekil även ingår 
berättelsen om fiskelägets utveckling, en berättelse som är 
tydligare där än i Varberg och i Strömstad. 

Ur ett regionalt perspektiv bedöms Lysekil i måttlig grad vara repre-
sentativ för det historiska sammanhanget badort kombinerat med 
hamn- och industristad. 

Hotel Lysekil
Möjlighet till kunskap och förståelse - i vilken grad det 
går att utläsa historian och berättelsen

Byggnaden, exteriört

Hotel Lysekil har höga kulturhistoriska värden genom sin 
funktion och plats vid hamnen och Rosvikstorg. Tidigare låg 
tullhuset här. En stor symbol för den äldre handelsstaden er-
sattes härmed av en symbol för det moderna samhället. 

Fiskeverksamheten i staden genomgick stora förändringar 
denna tid. Ett stort kyllagerhus byggdes på Grötö, försälj-
ningen av fisk slutade ske på torget och konservindustrier-
nas verksamhet expanderade. Bygget av hotellet avspeglar 
denna förändring av Rosvikstorgs användning.

Byggherre för Hotell Lysekil var VARA-bolaget, den väst-
svenska delen av det statliga bolaget Sveriges Allmänna Res-
taurangaktiebolag (SARA). Bolaget ägde då cirka en tredjedel 
av alla restauranger med fullständiga rättigheter i Sverige. 
Bolaget drev också 44 hotell vid denna tid. Den påkostade 
byggnaden avspeglar SARAs omfattande verksamhet och re-
surser.

Hotellet blev direkt efter uppförandet den nya samlings-
punkten för stadens nöjesliv. Tidigare var nöjeslivet starkt 
sammankopplat med de traditionella badortsmiljöerna, som 
”Trampen” vid restaurang Havsbadet. Hotel Lysekil illustre-
rar genom sin modernistiska utformning nya tider och en 
bredare kundbas. 

Sammantaget avspeglar det nya hotellet stadens föränd-
ringar i mitten av 1900-talet, och särskilt torgets ändrade 
användning från fisktorg till främst ankomstpunkt och av-

resepunkt för båtresenärer. 

Möjligheten att utläsa byggnadens historia och berättelse 
exteriört bedöms som hög.

Takmålningen i festsalen

För att skapa kronan på verket i den nya restaurang- och ho-
tellsatsningen anlitade Vara-bolaget den erkände konstnä-
ren Endre Nemes för utförande av takmålningen i festsalen. 
Målningen fick namnet ”Maskerad på Gullmarens botten”. I 
Nemes memoarer beskrivs tankarna bakom stucco lustro-
målningen. 

”Jag gjorde skisser och såg för mig att det skulle vara en 
enfärgad bottenfärg, en ren, ljus koboltblå och på de ljusa 
koboltfälten skulle dekorativa figurationer dansa. Kanske 
påminde en och annan detalj om Mirós arbeten, men med 
helt annan målsättning. Jag tänkte mera på tidiga svenska 
och danska kyrkmålningar med groteska inslag och på havet 
med sitt vimlande liv utanför.”

Nemes beskriver vidare planeringen av arbetet: 

”Jag skulle genast mitt i vintern sätta igång och på våren, 
någon gång i april skulle arbetet vara färdigt. Det var ett 
fruktansvärt svårt och stort jobb. Jag gjorde kartongerna 
i mindre bitar i min ateljé i skolan och måste sedan klistra 
och lappa ihop bitarna för att komma upp i naturlig skala. Så 
en dag åkte jag upp till Lysekil, med flera av mina elever till 
hjälp, för att försöka prova kartongerna i själva rummet, att 
se avståndet och så vidare, men det var svårt att adaptera 
kartongerna på det sluttande taket. Jag vidtalade vår stucka-
tör Domenico Inngani att hjälpa mig med stuckarbetet, men 
det visade sig, att det inte skulle räcka med honom ensam, 
utan också en vän till honom, Nino Defendi, vidtalades.”

Bohusläns museum har skrivit följande om målningen (Källa 
Digitalt museum):

”Stucco lustron har en blå botten. Taket välver sig i fyra fält. 
Över det ljust blå svävar ett myller av fantasifigurer, som kan 
föra tankarna både till havets rikedomar, till stjärnbilder, 
till händelser och människor. På golvet planerades stora rya-
mattor in, komponerade i rött, rosa och grått. Som en fyllig, 
jordnära kontrapunkt till det svävande taket.”

I takmålningen pågår en pantomim eller bisarr dans. Figu-
rationerna som tråder dansen är hållna i mättade kraftiga 

Kalkmålnings-
metoden stucco 
lustro
1. Tvål blandas med kalk och 
vatten till en tjockflytande 
vätska.

2. Vätskan används som bin-
demedel för färgpigment.

3. Med hjälp av förberedda 
kartonger överförs en teck-
ning till underlaget som kost-
nären sedan ska måla efter.

4. Efter målningen glättas 
ytan med varma järn tills den 
blivit blank. Detta måste gö-
ras medan tvålen fortfarande 
är fuktig*. Färgen djupnar.

5. Karbonatisering sätter 
igång som gör att putsskik-
tet och färgen binds ihop och 
målningen stelnar.

6. Avslutningsvis vaxas ytan 
och poleras (ganska lång tid 
efter målningen). 

*Större målningsarbeten  
av stucco lustro görs därför 
uppdelat i sektioner, ofta en 
sektion per dag.
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färger som orange, djuprött, ockra och brunt.

Arbetet blev även uppmärksammat i dåtidens tidningar. Bo-
husläns museum har även letat fram följande citat från Gun-
nar Hellman i Afton Tidningen:

”hotellets största sevärdhet är dock Endre Nemeś  takmål-
ning i festvåningen, som är belägen i andra etaget med vid 
utsikt över havet. Man får en omedelbar känsla av luft och 
hav här liksom ingått en intim förening med det grandiosa 
rummet. Taket har en pyramidform och på de fyra trekan-
tiga fälten … har Nemes skapat ett av sina intressantaste och 
bästa verk.” (AT 16.9.1952) 

Historian och berättelserna kring målningen är väldoku-
menterad av såväl Endre Nemes själv som av dåtidens konst-
kritiker. Målningen är också lätt tillgänglig för besökare till 
hotellet. 

Möjligheten att förstå takmålningen historia och kulturhis-
toriska berättelser bedöms som mycket hög.

Kulturhistorisk helhet - hur mycket som har bevarats av 
byggnadens historiska kontext

Byggnaden, exteriört

Hotellets exteriör har genomgått vissa förändringar sedan 
uppförandet, vilka har påverkat karaktären något. Främst 
ska här nämnas skärmtaket samt trä- och glasväggen (för 
Restaurang Däcket) ovanpå naturstensmuren i hörnet av 
tomten. Förändringen har försämrat den visuella åtkomsten 
mot torget av den lägre putsade byggnaden. 

Fasaden har även putsavfall, samtidigt som fönsterbågar har 
flagnad färg. Det är dock originalmaterial och bidrar till en 
välbevarad övergripande karaktär. Ytterligare originaldetal-
jer är fönster i hela byggnaden, liksom fasadmaterial i tegel 
samt tak och avtäckningar av kopparplåt.

Byggnaden bedöms i hög grad visa en komplett bild av sitt 
kulturhistoriska sammanhang. 

Takmålningen i festsalen

Festsalen har i senare tid genomgått en förändring. Rumsav-
skiljande väggar med innertak har satts in för att skapa två 
hotellrum inuti den stora festsalen. Infästningar av väggar 
och innertak är dock inte gjorda i taket utan i väggen och 
verkar därför inte ha påverkat takmålningen ovanför.

Takmålningen kan upplevas i sin helhet i ursprungligt skick i 
dagens festsal, färg och glans är fortfarande stark. 

Målningen räknas som byggnadsanknuten konst och som 
sådan är den kopplad till byggnaden och dess säregna pyra-
midtak. Härmed har takmålningen en koppling till exteri-
ören – pyramidtaket signalerar exteriört vad som finns inte-
riört. Om byggnadens pyramidformade tak försvinner eller 
förvanskas förlorar konstverket sitt sammanhang. 

Takmålningen bedöms i mycket hög grad visa en komplett 
bild av sitt kulturhistoriska sammanhang.

Kulturhistorisk relevans - företeelsens roll som känne-
tecknande eller betydelsefull för sin tid/kontext

Byggnaden, exteriört

Sveriges Allmänna Restaurangaktiebolag var på toppen av 
sin verksamhet kring denna tid då de hade en tredjedel av 
landets restauranger samt ett stort antal hotell i sin ägo. Den 
relativt sparsmakade arkitekturen på den offentliga platsen 
stämmer överens med dåtidens stil men avspeglar också den 
offentliga byggherren.  

Takmålningen i festsalen

Endre Nemes är känd för sina flertal offentliga konstverk. 
Troligen har han varit en av landets mest betydelsefulla 
konstnärer inom den byggnadsanknutna konsten decen-
nierna efter 1900-talets mitt. I trakten kring Göteborg och 
Västkusten var han anlitad i flera av dåtidens prestigepro-
jekt, som väggmosaiken på Axel Dahlströms torg i Göteborg 
(”Marmorintarsia”), Väggmålning i Studenternas Hus i Gö-
teborg (”Metafysiska Karyatider”). Dessa verk utfördes dock 
senare än ”Maskerad på Gullmarens botten” som var ett av 
konstnärens första verk i denna stora skala. Det var även 
våghalsigt. Nemes hade aldrig arbetat med Stucco lustro-

tekniken innan uppdraget och det lutande pyramidtaket 
gjorde det svårjobbat. Han var inte främmande för att testa 
nya material och metoder, och lärde också ut denna princip i 
sin dåvarande roll som lärare på Konstskolan Valand.

Byggnaden bedöms i mycket hög grad representera sin his-
toriska kontext.

Missionskyrkan
Möjlighet till kunskap och förståelse - i vilken grad det 
går att utläsa historian och berättelsen

Kungstorgskyrkan bär tydliga drag av sekelskiftets frikyr-
ko-arkitektur i trä med en planlösning att likna vid en stor 
trävilla fast med stora salsfönster och tregruppsfönster som 
signalerar samlingslokal. 

Missionsförsamlingen stod stark vid sekelskiftet i kustområ-
det, så även i Lysekil, vilket den påkostade byggnaden berät-
tar om.

Arkitekt för byggnaden är Oswald Westerberg, son till Johan 
August Westerberg som var känd för sina många uppdrag att 
rita frikyrkor i Göteborg, bland annat Tabernaklet och Bet-
lehemskyrkan (riven). Oswald Westerberg är känd för sina 
många villor på Västkusten, bland annat kring Särö. Den 
villaliknande utformningen kan härigenom kopplas till ar-
kitekten.    

Möjligheten att förstå byggnadens historia och kulturhisto-
riska berättelser bedöms som mycket stor.

Kulturhistorisk helhet - hur mycket som har bevarats av 
byggnadens historiska kontext

Byggnaden har genomgått små förändringar exteriört sedan 
uppförandet. Den stora förändringen är en tillbyggnad mot 
väster, vilken i såväl volym som utförande och placering är 
underordnad den ursprungliga karaktären.

Byggnaden bedöms i mycket hög grad visa en komplett bild 
av sitt kulturhistoriska sammanhang. 
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Kulturhistorisk utredning - Lysekil

Kulturhistorisk relevans - företeelsens roll som känne-
tecknande eller betydelsefull för sin tid/kontext

Kungstorgskyrkan är kännetecknande för det tidiga 1900-ta-
lets frikyrko-arkitektur i trä i mindre samhällen. Utform-
ningen med bland annat tregruppsfönstret som lyser upp 
samlingslokalen avspeglar byggnadens användning. De be-
varade materialen och utförandena, såväl övergripande som 
i detalj, ger en hög kulturhistorisk relevans.

I lokal jämförelse saknas andra frikyrkobyggnader i Lysekil 
av motsvarande bevarandegrad samt historisk betydelse. 

Ur ett regionalt perspektiv finns det troligtvis flera frikyrko-
byggnader av likvärdigt eller högre kulturhistoriskt värde.  

Byggnaden bedöms i hög grad representera sin historiska 
kontext.
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Situationsplan Hotel Lysekil. 1951. Källa: Lysekils kommun bygglovsarkiv.

Fasad Hotell Lysekil, 1950. Källa: Lysekils kommun bygglovsarkiv.

Planlösning Hotell Lysekil, 1951. Källa: Lysekils kommun bygglovsarkiv.
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Fasad Missionskyrkan. 1906. Källa: Lysekils kommun bygglovsarkiv.

Planlösning Missionskyrkan. 1906. Källa: Lysekils kommun bygglovsarkiv.
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Bebyggelseområde
Bebyggelseområdet kring Rosvikstorg, Stadsparken och 
Kungstorget - med öppna stadsrum, integrerad grönska, äld-
re vägstråk och inramande bebyggelse – bedöms motsvara 
plan- och bygglagens begrepp särskilt värdefull (PBL 8:13). 
De övergripande karaktärsdragen beskrivna på sidan 4-5 i 
denna rapport får därför inte förvanskas.

Avgränsningen föreslås vara torgens samt parkens ytor. Om-
rådet är dock en del av ett större särskilt värdefullt område 
(se avgränsning i det kommunala kulturmiljöprogrammet). 

Byggnader som kan hänföras till de viktiga historiska sam-
manhangen bidrar genom sina uttryck till stadsrummet i 
sådan hög grad att omfattande förändringar av dess fasader 
och volymer kan förvanska bebyggelseområdet. Gatstensbe-
läggning på de två torgen samt parkens obebyggda öppna 
yta ska bibehållas.

I förvaltning och förändring av kvarteret bör därför de kul-
turhistoriska värdena utgöra en grundförutsättning.

Enskilda byggnader
Kungstorgskyrkan samt Hotel Lysekils putsade del med py-
ramidformat tak inklusive festsalens takmålning bedöms 
ha sådana kulturhistoriska värden att de motsvarar särskilt 
värdefull (PBL 8:13). Rekommendationen är därmed att ka-
raktärsdrag med förslag till skyddsbestämmelser på nästa 
sida skrivs in i detaljplanen. 

För att förvanskningsförbudet ska uppfyllas bör förvaltning 
och förändring av byggnaden göras så att byggnaderna be-
håller sina originalmaterial och utförande såväl som karak-
tärsdrag.

ANTIKVARISK BEDÖMNING
PLAN- OCH BYGGLAGEN KAP. 8 § 13 SAMT KAP. 8 § 17

Planområde

±
0 6030

m

Bebyggelseområde som 
bedöms vara särskilt 

värdefullt enligt PBL 8:13

Byggnader som bedöms vara särskilt 
värdefulla enligt PBL 8:13

Huvudentré, en del av den särskilt värdefulla 
byggnaden enligt PBL 8:13

Del av byggnaden som bedöms omfattas av 
varsamhetskrav enligt PBL 8:17

Bebyggelseområde som 
bedöms vara särskilt 

värdefullt enligt PBL 8:13
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Förslag skyddsbestämmelser
Bebyggelseområde

- Byggnaders väggliv i förhållande till öppna platser och 
grönska bibehålls.

- Bebyggelsemönstren och de olika bebyggelsesammanhang-
en (beskrivna i sammanfattningen i denna rapport) ska fort-
satt vara synliga och avläsbara från torgen och parken.

- Stadsparkens öppna, obebyggda yta ska förbli öppen och 
obebyggd. 

- Markbeläggning av gatsten på Kungstorget och Rosvikstorg 
ska bibehållas.

Kungstorgskyrkan

- Byggnaden får inte rivas eller ändras utvändigt avseende 
material, karaktär eller utförande. (Interiören har inte in-
gått i detta uppdrag).

- Den ursprungliga byggnadens uttryck och material med 
sockel av granit, rödfärgad stående brädpanel respektive lig-
gande fjällpanel och tak av bandad kopparplåt ska underhål-
las med material och utföranden likt befintligt.

- Byggnadens arkitektoniska detaljer med kråmgrön entré-
dörr (spegeldörr), kraftigt dimensionerade takfötter och fot-
lister, ockragula fönster- och portalomfattningar ska under-
hållas med material och utföranden likt befintligt.

- Fönstersättning och fönstertyper ska bevaras med samma 
material, proportioner och utföranden som befintligt.

Hotel Lysekil

- Den putsade byggnaden får inte rivas eller ändras utvän-
digt avseende material, karaktär eller utförande (avser 
ursprungliga byggnadsdelar, borträknat uteserveringens 
skärmtak och glasvägg samt källarvåningens träpanel).

- Den ursprungliga byggnadens uttryck och material med 
sockel och stödmur av granit, vita putsfasader, stora brun-
betsade perspektivfönster respektive treluftsfönster med T-
post samt taktäckning av kopparplåt ska underhållas med 
material och utföranden likt befintligt.

FÖRSLAG SKYDDS- OCH VARSAMHETSBESTÄMMELSER

- Byggnadens arkitektoniska detaljer med minimal takfot 
och pyramidtak klätt med kopparplåt med förskjutning ska 
underhållas med material och utföranden likt befintligt.

- Fönstersättning och fönstertyper - perspektivfönster samt 
fönster med T-post - ska bevaras med samma material, utfö-
randen och proportioner som befintligt.

- Huvudentré till tegelbyggnaden bevaras avseende dubbel-
dörr med järnhandtag föreställande sjöhästar och ovanljus-
fönster, samt de rikligt utsmyckade portalomfattningarna i 
natursten.

- Takmålning av Endre Nemes får inte rivas.

Förslag varsamhetsbestämmelser
Hotel Lysekil - tegelbyggnaden

- Vid ändringar och tillägg ska byggnadens karaktär bevaras 
avseende dess volym, proportioner, fönstertyper, material 
och färgsättning, samt arkitektoniska detaljer.

Varsamhetsbestämmelsen är generellt formulerad då det är den 
övergripande karaktären, där detaljerna inordnas, som kräver var-
samhet.
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2

4

1

STADSRUMSANALYS
BESKRIVNING AV STADSRUMMETS BYGGSTENAR OCH BYGGNADERNAS INBÖRDES SAMMANHANG

Kvarteret kring Hotel Lysekil ligger på gränsen mellan flera bebyggelsekaraktärer som rymmer 
olika kulturhistoriska berättelser.  På denna sida analyseras stadsrummen som möts vid kvar-
teret, med fokus på stadsrummens särskilt viktiga upplevelsevärden att ta med sig i det kom-
mande planarbetet.

1. Stadsrum med vy från Släggö mot Havsbadet och Rosvikstorg

5 6

2. Stadsrum med vy från hamnen mot Rosvikstorg 

3. Stadsrum med vy från Södra Hamngatan mot Rosvikstorg och Rosviksberg 
med kyrkan ovanför

4. Stadsrum med vy från Kungsgatan mot Missionskyrkan och Lysekils kyrka.

5. Stadsrum med vyer över Stadsparken mot den omgivande bebyggelsen 6. Stadsrum med vy från Utsiktsplatsen mot staden och södra hamnen



Planområde

±
0 6030

m

Bebyggelse och platser

Handels- och hamnstadens viktigaste torg

Platsbildning i parkmiljö

Stadsparken

Bebyggelse Badortsepoken 1850-1930

Bebyggelse för hotellverksamhet

Bebyggelse för skolverksamhet

Bebyggelse Handels- och hamnstad vid 1900-talets början

Bebyggelse Frikyrkorörelse

Yngre bebyggelse

Arkitektur

Arkitektoniska blickfång och fronter

Arkitektoniska utropstecken

Topografi och grönska

Topografiska kvaliteer

Träd som mjukar upp och inramar bebyggelse

Stråk som skapar samband med omgivningen

Handelsstadens huvudstråk

Siktbilder med värden

Urval siktbilder med värden

!

1-6

!

1

2

34

5

6
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Stadsrum 1

Värdefulla karaktärsdrag
Material och arkitektur

i. Den profana bebyggelsen där ljusa kulörer och trä 
dominerar, i kontrast till granitklipporna och granit-kyr-
kans lätt röda ton.

ii. Vissa undantag i den ljusa bebyggelsen, främst de 
nationalromantiska inslagen med Curmanska villorna och 
Missionskyrkan. 

iii. Havsbadsrestaurangen, kyrkan och hotellet som 
sticker ut genom sin spetsiga arkitektur. Hotellet såväl som 
kall- och varmbadhuset signalerar genom denna spetsighet 
direkta destinationspunkter från vattnet. 

iv. Havsbadsrestaurangen har en för badortsinstitu-
tioner typisk tornprydd fasad med stor inbyggd veranda. 
Genom sin lägre skala underordnas den granitkyrkan som 
står över allt annat. 

v. Kyrkan är genom sina massiva, grovt huggna gra-
nitblock en förfinad fortsättning på granitberget som det 
skjuter upp ifrån. I detta karaktärsdrag har kyrkan en släk-
ting i Masthuggskyrkan i Göteborg.

vi. Hotellet som med sitt pyramidtak och stora per-
spektivfönster mot vattnet utgör ett blickfång och signa-
lerar samlingspunkt i hamnen. Den lägre skalan som ger 
bebyggelsen en nedtrappning mot torget och hamnen samt 
gör att äldre bebyggelse - exempelvis Curmanska villorna 
och Förenade konservfabriken - fortsatt spelar en huvud-
roll i siluetten.

Skala och topografi

vii. Den anpassat till topografin svagt nedåtsluttande 
bebyggelsen mot vattnet, även modernare efterkrigstidens 
bebyggelse förhåller sig till topografin på detta sätt. 

viii. De obebyggda granitklipporna som synliggör topo-
grafiska förutsättningar för bebyggelsens framväxt.

ix. De dominerande 2-3-våningshusen. Skalmässigt på 
höjden sticker endast kyrkan upp. Skalmässigt horisontellt 

är Centrumhuset ett ovanligt inslag genom dess längd, ter-
rassplan och platta tak. Vanligen är förhållandet mellan höjd 
och bredd på husen samma och sadeltak den dominerande 
taktypen.   

Gatumiljö, öppna platser och grönska

x. De öppna hamnplanen vid Södra hamnen (Rosviks-
torg) samt vid småbåtshamnen som signalerar målpunkter 
från havet. 

Bild: Google maps

Obebyggda, påtagliga 
granitklippor

Granitkyrka som ädel 
fortsättning på granitberget

Spetsig arkitektur som signalerar ankomstpunkter 
från vattnet och kompletterar kyrkan

Havsbads-
restaurangen

Kallbadhus

Curmanska 
villorna

Nationalromantisk 
och fornnordisk stil

1-2-våningshus i ljusa 
kulörer

1-2-våningshus i ljusa 
kulörer

Sveriges förenade 
konservfabrik (senare Abba)

Havsbadets öppna 
hamnplan och park
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Stadsrum 2

Värdefulla karaktärsdrag
Material och arkitektur

i. Kring Rosviks torg bebyggelse av blandad ålder men 
med en genomgående karaktär som utgår från det tidiga 
1900-talets stenstad med enhetliga takfotslinjer och brutna 
tak. Den mest påfallande byggnaden inom denna karaktär 
det ståtliga palatset, fabrikörsvillan Laurinska villan. 

ii. Hotellets hotellrumsdel med sin sammanhängande, 
varsamt utformade fasad. Fasadteglet utfört i samklang med 
kyrkan och Laurinska villan på andra sidan torget. Byggna-
dens bredd som följer torgets mått och inramar detta. Detal-
jerna - de mörkbrunt betsade fönsterbågarna och -karmarna 
- samt koppardetaljerna i takfot och takkupor som ytterli-
gare förstärker det horisontella uttrycket. Koppardetaljerna 
följer även kyrkans gavelmotiv materialmässigt. 

iii. Hotellets festsalsdel/restaurangdel, en inviduell ut-
formning i kontrast till hotellrumsdelen. Den säregna ka-
raktären vid stadens viktiga ankomstplats skapas särskilt 
genom pyramidtaket, på vars insida festsalen och dess tak-
målning utgör ”kronan på verket”. 

Skala och topografi

iv. Det anpassat till topografin svagt nedåtsluttande 
gatstensbelagda torget. 

v. De dominerande 2-3-våningshusen som gör att en-
dast kyrkan sticker upp. 

vi. Skalmässigt horisontellt sett är Centrumhuset ett 
ovanligt inslag med dess längd, terrassplan samt platta tak. 
I övrigt är bebyggelsens förhållande mellan höjd och bredd 
i stort sett samma och sadeltak den dominerande taktypen.   

Gatumiljö, öppna platser och grönska

vii. Den öppna hamnplanen vid Södra hamnen (Rosviks-
torg) som signalerar målpunkt från havet. Det bakomvarande 
öppna torget med omslutande byggnader i en sammanhållen 
stenstadskaraktär. Träd som avgränsar platsbildningen mot 
gatan. 

Rosvikstorgs öppna hamnplan 
med planterade träd 

Utmuddrad hamn med skarpa 
kajkanter.

Hotellets spetsiga ankomstpunkt med 
koppartak och perspektivfönster

Kyrkan är det stora landmärket från vattnet

Anpassning till topografin, 
nedtrappande villabebyggelse

Stenstadspalatset Laurinska 
villan/Tidningshuset

Sammanhållen 
stenstadskaraktär, 

koppardetaljer

Kyrkans trappgavelmotiv 
med avtäckningar av 

kopparplåt.

Gatsten

Sammanhållen fasad, högre skala men anpassad 
materialmässigt (koppar och tegel) till äldre bebyggelse.

Individuell utformning med pyramidtak, men 
anpassad genom lägre skala och koppardetaljer
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Stadsrum 3

Värdefulla karaktärsdrag
Material och arkitektur

i. I den södra entrén till stadens torg från Södra Hamn-
gatan möter två kontraster. 

• Dels anblicken av kyrkan på toppen av berget med 
dess uppåtsträvande torn och utsmyckade gavel. 

• Dels hotellets lekfullt ”satta” festsalsdel som inte 
förhäver sig på bekostnad av kyrkans dominans. Mate-
rialmässigt skapar koppartaket ett samband till övriga 
byggnader kring torget. Formmässigt skapar avhuggna 
hörn, avsaknad av takfot och ett flackt pyramidtak en 
individuell och lekfull modernism vid torget.

Skala och topografi

ii. Kyrkan på bergshöjden dominerar skalmässigt om-
rådet. 

iii. Husen på olika nivåer i stadsrummet, tillsammans 
med framstickande träd, synliggör den stigande topografin 
kring torget.

Gatumiljö, öppna platser och grönska

iv. Rosvikstorg med dess planterade träd samt de inra-
mande byggnaderna - närmast torget den sammanhängan-
de stenstaden, och längre upp för sluttningen de äldre trävil-
lorna samt kyrkan. 

v. Gaturummets öppna sida mot vattnet, industriellt 
präglad av hamnen och järnvägsspåret.

Kyrkan på toppen av berget 
dominerar skalmässigt som 

material- och uttrycksmässigt

Lekfull modernism där koppartak är 
en materialmässig anpassning till 
omgivande bebyggelse vid torget

Centrumhuset konkurrerar i skala 
med kyrkan för den som kommer 
från söder på Södra Hamngatan.

Hus på olika nivåer synliggör 
topografin.

Bebyggelsen utgörs av 
sammanhängande stenstad samt 
villor som tillsammans med träd 

inramar torget

Platsens öppna, 
verksamhetspräglade, sida 

mot vattnet

Perspektivfönster
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Stadsrum 4
Värdefulla karaktärsdrag
Material och arkitektur

i. Missionskyrkan och Lysekils kyrka delade gaturum. 
Den särpräglade arkitekturen hos de båda byggnaderna il-
lustrerar kyrkans och frikyrkans starka prägel på den äldre 
handelstaden.

ii. Grand hotell Lysekil ståtliga nyrenässansbyggnad 
som präglar de öppna ytorna på Kungstorget.

Skala och topografi

iii. Mot söder, kring parken och i riktning mot Lysekils 
kyrka en småskalig karaktär med oregelbundet vägnät och 
låg bebyggelse vilket bibehållit kyrkans synlighet. 

iv. Det oregelbundna planmönstret synliggör topogra-
fin i området.

Gatumiljö, öppna platser och grönska

v. Bebyggelsens bibehållna ursprungliga funktioner för 
hotell, handel, bostäder och kontor kring Kungstorget vilken 
därigenom kontrasterar till Rosvikstorgs verksamhets- och 
industriellt präglade öppna plats. 

Grand hotell Lysekil präglar 
gaturummet.

Missionskyrkan sticker 
fram genom luckor i det 

oregelbundna gaturummet

Grand hotell Lysekil präglar 
stadsrummet vid Kungstorget. 

Stadsparken skapar en 
öppenhet kring platsen.

Missionskyrkan och Lysekils 
kyrka delar samma gaturum 
och utgör byggnader med 

särpräglad arkitektur i 
samhället. 
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Stadsrum 5
Värdefulla karaktärsdrag
Material och arkitektur

i. Nedtonade färgsättningar kring parkmiljön, omgivande bebyggelse som på ett tydligt 
sätt berättar om samhällets viktigaste utbyggnadsperioder. 

Skala och topografi

ii. Nedtonade byggnadshöjder kring parkmiljön.

Gatumiljö, öppna platser och grönska

iii. Den rektangulära parkens mjuka, men geometriska former med rundel och raka gångar. 

iv. Kungstorget med Stadsparken förbilöpt av den gamla handelsstadens viktigaste stråk - 
Kungsgatan och Drottninggatan.

Nedtonade byggnader kring 
parkmiljön.

Missionskyrkan sticker 
fram genom luckor i det 

oregelbundna gaturummet

Äldre villabebyggelse från 
badortsepoken i bergssluttningen

rektangulär park med geometriska former
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Stadsrum 6

Värdefulla karaktärsdrag
Material och arkitektur

i. Den ljusa profana bebyggelsen där trä och ljus puts 
dominerar, i kontrast till granitklipporna och granit-kyr-
kans rödgrå ton.

Skala och topografi

ii. Den anpassat till topografin svagt nedåtsluttande 
bebyggelsen mot vattnet, även modernare efterkrigstidens 
bebyggelse förhåller sig till topografin på detta sätt. 

iii. De obebyggda granitklipporna som synliggör topo-
grafiska förutsättningar för bebyggelsens framväxt.

iv. De dominerande 2-3-våningshusen. Skalmässigt på 
höjden sticker endast kyrkan upp. Skalmässigt horisontellt 
är Centrumhuset ett ovanligt inslag med sin höjd och längd 
samt platta tak. I övrigt är proportionerna på husen samma 
och sadeltak dominerar.   

Gatumiljö, öppna platser och grönska

v. De öppna ytorna kring torgen samt Kungsgatan och 
Drottninggatan som skapar luckor för topografi och grönska. 

vi. Stadsparkens öppna grönska med omgivande bebyg-
gelse från olika tidsperioder.
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ANALYS AV PÅVERKAN
Hamnen
Värden

- Kyrkan är det stora landmärket från vattnet

- Hotellets spetsiga ankomstpunkt med koppartak som ansluter 
till omgivande bebyggelses material.

- Sammanhållen stenstadskaraktär, koppardetaljer

- Anpassning till topografi, nedtrappande bebyggelse

- Kyrkans trappgavelmotiv med avtäckningar av kopparplåt

- Den putsade byggnadens individuella utformning med pyra-
midtak, men anpassad genom lägre skala och koppardetaljer

Påverkan

- Påbyggnad av den putsade hörnbyggnaden med pyramidtaket. 
Påbyggnaden sker med 5 ytterligare våningar.

Effekter och konsekvenser för stadsrummet

- Kyrkans dominans i stadsrummet kring hamnen påverkas 
påtagligt. Det blir förutom kyrkan den klart högsta byggnaden 
vid vattnet. 

- Centrumhuset utgör visserligen redan ett skalmässigt och 
karaktärsmässigt främmande inslag och siluetten är därmed re-
dan påverkad. På långt håll (exempelvis från Släggö) är därmed 
påverkan liten. På nära håll (exempelvis från hamnen) är dock 
påbyggnaden en ytterligare negativ inverkan på den historiska 
stadsbilden. 

- Pyramidtakets karaktäristiska front mot vattnet försvinner. 
Det fallande takets anpassning till den känsliga miljön ersätts 
av ett platt tak med indragen översta våning, vilket innebär ett 
nytt karaktärsdrag i miljön. - Invändig takmålning av mycket 
högt kulturhistoriskt värde försvinner.

- Negativa konsekvenser för kulturmiljön kring hamnen bedöms sam-
mantaget som stora eller mycket stora.

Kumulativa effekter

- Det bedöms som sannolikt att en genomförd påbyggnad enligt 
förslag kan medföra ytterligare nytillskott av liknande volym 
i området kring Rosvikstorg. Flera höga byggnader i området 
(se även s. 35) kommer ytterligare bidra till att konkurrera med 
kyrkans dominans och kan innebära att en bärande egenskap i 
riksintresset försvinner. Dessa följdeffekters påverkan på kultur-
miljön är viktiga att ha med i konsekvensbedömningen.

1. Påbyggnad av den putsade hörnbyggnaden med pyramidtaket. Påbyggnaden sker med 5 ytterligare våningar. 

Pyramidtakets front mot vattnet liksom invändig takmål-
ning försvinner med förslaget. 

Bedömnings-
grunder för 
påverkan på 
riksintresse
• Vad försvinner och vad 
tillkommer?

• Är påverkan visuell el-
ler funktionell?

• Är påverkan direkt eller 
indirekt?

• Är påverkan tillfällig el-
ler bestående?

Övrigt - den putsade byggnaden

- Ändringar behöver ske med utgångspunkt i den särskilt 
värdefulla byggnadens särskilt värdefulla karaktärsdrag, 
originalmaterial och detaljer. 

- Det bedöms finnas små möjligheter att kunna gå vidare 
med nuvarande förslag. Om så ändå sker behöver kom-
mande ritningsförslag bedömas genom ett antikvariskt 
utlåtande. I detta ingår också att antikvarien vid behov ger 
förslag på bearbetning av förslaget. 

- Antikvariska kontroller i byggskedet ska utföras av sak-
kunnig kulturvärden.
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Rosvikstorg

2. Påbyggnad av förbindelsegången till festsalen med en våning samt ett pyramidtak. 

Värden

-  Kyrkan på bergshöjden dominerar skalmässigt området.

- Husen på olika nivåer i stadsrummet, tillsammans med 
framstickande träd, synliggör den stigande topografin kring 
torget. 

- Inramande byggnaders synlighet kring torget som berät-
tar om torgets och stadens historiska förändring: den sam-
manhängande stenstaden, och längre upp för sluttningen de 
äldre trävillorna och kyrkan. 

- Tegelbyggnadens sammanhållna fasad, högre skala men 
anpassad materialmässigt (koppar och tegel) till äldre be-
byggelse.

- Den putsade byggnadens individuella utformning med py-
ramidtak, anpassad till omgivningen genom lägre skala och 
koppardetaljer.

Påverkan

- Påbyggnad av den putsade hörnbyggnaden. Påbyggnaden 
sker med 5 ytterligare våningar.

- Påbyggnad av förbindelsegången till festsalen med en vå-
ning samt ett pyramidtak.

- Inglasning av bottenplan med tillkommande terass ovan-
på. Även tillkommande balkonger på andra våningen.

Effekter och konsekvenser för stadsrummet

- Bebyggelsens formspråk och ålder är relativt blandad 
kring torget. Påbyggnad av hörnbyggnaden upplevs troligen 
som en fortsättning på denna karaktär. Skalmässigt utgör 
dock påbyggnaden ett nytt inslag vid torget.

- Inglasning av bottenplan, upptag av balkongdörrar samt 
uppsättande av balkonger innebär både flera irreversibla 
ingrepp i byggnadens stomme, liksom en stor exteriör för-
ändring. Utifrån det underlag som finns är det osäkert om 
varsamhetskravet i PBL uppfylls. 

- Invändig takmålning av mycket högt kulturhistoriskt 
värde försvinner.

- Negativa konsekvenser för kulturmiljön kring Rosvikstorg be-
döms sammantaget som stora.

Övrigt - tegelbyggnaden

- Ändringen behöver ske med stor anpassning till befintliga 
karaktärsdrag, material och detaljer. När det finns ett mer 
detaljerat ritningsförslag bör det bedömas genom ett anti-
kvariskt utlåtande. I detta ingår också att antikvarien vid 
behov ger förslag på bearbetning av förslaget. 
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3. Inglasning av bottenplan med tillkommande terass ovanpå. Även tillkommande balkonger på 
andra våningen.

3. Inglasning av bottenplan med tillkommande terass ovanpå. Även tillkommande balkonger på 
andra våningen.
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Stadsparken

Värden

- Grönska med äldre lövträd som berättar om badorten och 
handelsstadens behov av rekreation och mötesplats.

- Bebyggelsens nedtonade färgsättningar och byggnadshöj-
der som ger parkmiljön ett historiskt sammanhang till den 
äldre handelsstaden. 

- Kring parken omgivande bebyggelse som på ett tydligt sätt 
berättar om samhällets viktigaste utbyggnadsperioder. 

- Den rektangulära parkens mjuka, men geometriska former 
med rundel och raka gångar. 

- Den gamla handelsstadens viktigaste stråk - Kungsgatan  
som löper genom Kungstorget och Drottninggatan som löper 
söder om Stadsparken.

Påverkan

- Påbyggnad av den vita byggnaden. Påbyggnaden sker med 
4-5 våningar.

Bedömning av effekter och konsekvenser för stadsrum-
met

- Bebyggelsens formspråk och ålder avspeglar 1900-talets 
andra hälft på den östra sidan av parken, men byggnaderna 
är lågskaliga. På de norra, västra och södra sidorna är det 
äldre lågskalig bebyggelse som präglar miljön. 

- Påbyggnaden kommer genom sin skala vara ett avvikande 
inslag vid den känsliga parkmiljön. Den nya skalan kommer 
ta uppmärksamhet från det intilliggande Stadshotellet och 
på motsatt sida Kungstorget Radhes villa.

 - Negativa konsekvenser för kulturmiljön kring Stadsparken be-
döms sammantaget som stora.

Kumulativa effekter

- Det bedöms som sannolikt att en genomförd påbyggnad 
enligt förslag kan medföra ytterligare nytillskott av liknan-
de volym i området kring Rosvikstorg. Flera höga byggna-
der i området (se även s. 35) kommer ytterligare bidra till 
att konkurrera med kyrkans dominans och kan innebära 
att en bärande egenskap i riksintresset försvinner. Dessa 
följdeffekters påverkan på kulturmiljön är viktiga att ha 
med i konsekvensbedömningen.

Stadsparken
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Hur känsligt och på vilket sätt?
Mycket känsliga byggnader

Byggnader vars väggar, takfotslinjer och taksiluett har stor 
betydelse för riksintressets siluett som helhet då de bidrar 
till kyrkans synlighet samt utgör spår av hamn- och indu-
stristaden. Bör inte ändras.

Mycket känsliga ytor

Torg, parkrum och gaturum vars öppna ytor med inramande 
äldre bebyggelse har stark historisk kontinuitet och betydel-
se för riksintresset. Bör inte bebyggas.

Känsliga byggnader

Byggnader vars väggar, takfotslinjer och taksiluett har bety-
delse för riksintressets siluett genom sin nedtonade skala i 
förhållande till omgivande äldre bebyggelse och äldre öppna 
platser kopplade till badorten samt hamn- och industrista-
den. 

A Viss påbyggnad är möjlig men behöver föregås av antikva-
riskt utlåtande och bearbetning av förslag av antikvarie kan 
krävas.

B Viss påbyggnad är möjlig. Byggnader kan även rivas och 
ersättas med byggnad av motsvarande volym och placering 
i förhållande till gata och gaturum. Påbyggnad eller nybygg-
nation behöver föregås av antikvariskt utlåtande. Bearbet-
ning av förslag av antikvarie kan krävas.

Känsliga ytor

Gaturum vars öppna obebyggda yta har betydelse för kyr-
kans synlighet från norr och Södra Hamngatan liksom för 
Rosvikstorgs öppna kontakt med hamnen. Bör inte bebyg-
gas.

Mindre känsliga byggnader

Byggnader vars väggar, takfotslinjer och taksiluett har min-
dre betydelse för riksintressets siluett. Byggnader kan även 
rivas och ersättas med byggnad av motsvarande volym och 
placering i förhållande till gata och gaturum. 

Övergripande hänsyn till riksintresset krävs – det vill säga 
kyrkans dominans behöver värnas i stadsbilden och karak-
tären på förändringen ska understödja och kommunicera 
med omgivande äldre bebyggelsekaraktär.

Mindre känsliga ytor

Gaturum vars öppna obebyggda yta saknar betydelse för 
kyrkans synlighet liksom de saknar betydelse för den äldre 
bebyggelsens, torgens och parkernas karaktär. Nya byggna-
der är möjliga att uppföra. 

Övergripande hänsyn till riksintresset krävs – det vill säga 
kyrkans dominans behöver värnas i stadsbilden och karak-
tären på förändringen ska understödja och kommunicera 
med omgivande äldre bebyggelsekaraktär.

Kriterier för bedömning av känslig-
het
• Representerar byggnaden eller ytan en bärande egen-
skap för riksintresset?

• Är byggnaden vida synlig i stadsrummet och betydelse-
full för stadsrummets historiska förankring?

• Har byggnaden bedömts ha högt kulturhistoriskt värde 
som objekt betecknat?
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RESONEMANG OM PÅBYGGNADSÅTGÄRDER

Kan takmålningen bevaras även om 
byggnaden påbyggs?
Takmålningen är som tidigare nämnts tätt förknippad med 
det pyramidformade taket. Byggnaden bedöms också som 
särskilt värdefull, där takmålningen och pyramidtaket utgör 
en stor del av värdet.

Som utgångspunkt bör därför tak och takmålning bevaras 
vid en påbyggnad. Alternativet som skulle vara aktuellt är i 
så fall att montera ned innertaket i sektioner, bygga på de yt-
terligare våningarna och återplacera det sektion för sektion. 

En vetenskaplig bedömning om detta är tekniskt möjligt 
utan risk för skada på takmålningen kan enbart göras av 
personer med relevant erfarenhet av liknande projekt med 
demontering av storskaliga väggbundna målningar, exem-
pelvis målningskonservator och byggnadsteknisk expertis. 

Det finns exempel på projekt där väggfast kalkmålning har 
flyttats, exempelvis verket ”Östersjöfiskar” av Brigit Broms 
som hängde i marketenteriet på Rindö. Isac Larsson, konser-
vator för projektet, har berättat om flytten i  Vaxholms stads 
tidning, se källförteckning.

Med exemplet från Rindö kan det alltså vara möjligt att ut-
föra flytten men det är ett kostsamt projekt. Konstverkets 
värde bedöms dock som så högt att det är försvarbart eko-
nomiskt. 



38 | WSP Samhällsbyggnad 

Kulturhistorisk utredning - Lysekil

HISTORIK
MILJÖNS HISTORISKA UTVECKLING OCH PRÄGLANDE KULTURHISTORISKA SAMMANHANG

Fiskeläge
Sillfiskeperioderna

På 1500-talet var Lysekil ett av Bohusläns största fiskelägen. 
Det inföll en s.k. sillfiskeperiod i slutet av århundradet vilken 
hade medfört en expansion av fiskeverksamheten i området.   
De rika tillgångarna på fisk angav grunden för fiskarsamhäl-
lets framväxt. 

Ytterligare en sillfiskeperiod inföll under andra halvan av 
1700-talet och nådde sin kulmen kring 1780. Förutom fiske 
var även trankokerier och sillsalterier verksamheter som nu 
grundades. I Lysekil fanns 22 trankokerier denna tid vilket 
ger en bild av den livliga verksamheten som utgick från fis-
kesamhället. 

Samhället växte fram vid det som idag är Norra hamnen, 
kring Gamla Strandgatan. Det bestod av en låg träbebyggelse 
där bostadshuset låg vid gatan medan bodarna och bryggor-
na låg nere vid vattnet. 

Hamn- och industristad
Lysekils första hamn var alltså den norra. Med industrialise-
ringen från 1850-talet och framåt samt med järnvägens till-
komst år 1913 blev istället den södra hamnen viktigast. 

Under 1800-talets andra hälft omvandlades Lysekil från fis-
kesamhälle och köping till badort samt hamn- och industri-
stad. 

Kungsgatan blev huvudgata för hamn- och industristaden 
med Kungstorget i dess ände som salutorg. Vid vattnet blev 
Rosvikstorg samhällets angöringspunkt dit godsfartyg och 
besökare ankom. 

Köpmanhus uppfördes från 1850-talet och framåt längs 
Kungsgatan. I dess nedre ände mot Kungstorget låg det som 
länge var det största huset bland låga trähus, Gästgivaregår-
den. Förutom saluföring av varor präglade nu hotell- och be-
söksnäring området kring de två torgen. 

Köpingen blev stad i och med stadsrättigheterna år 1901. 
Decennierna kring sekelskiftet omvandlades bebyggelsen 
kring torgen och Kungsgatan i en stadsmässig prägel. 

Samtidigt som Lysekil fick sina stadsrättigheter invigdes den 
nya kyrkan i nygotisk stil, uppe på berget vida synlig i hela 
samhället. Kyrkans placering var medvetet vald som symbol 
för den för samhället så betydelsefulla sjöfarten. Var åtton-
den invånare i Lysekil levde vid denna tid av sjöfarten och 
målningarna i kyrkan föreställer motiv kopplade till denna 
näring. 

Hamnen vid Rosvik var stadens ankomstpunkt med tullsta-
tion, magasinsbyggnader och ångbåtskaj. Här uppförde äga-
ren till Lysekils mekaniska verkstad (senare Skandiaverken) 
Lars Laurin sitt handelspalats i grov granit och tegel år 1918.    
Företaget har haft sin verksamhet vid den Norra hamnen.

Under efterkrigstiden genomfördes utbyggnader av hamnen 
i Lysekil. Grötökajen färdigställdes 1946 och Gullmarskajen 
1956 med vattendjup på mellan 7,5 och 10 meter. Detta med-
förde att stora oceangående fartyg kunde ankra i Lysekils 
hamn.

Samtidigt med hamnens modernisering skedde även en 
förnyelse av bebyggelsen kring Rosviks torg. Ett av presti-
geprojekten var det nya hotellet, Hotell Lysekil, invigt den 
12 maj 1952. Hotellet blev från start en av stadens centrala 
träffpunkter.

Av den ekonomiska kartan från 1970-talet framgår att såväl 
konservindustri, tullstation, hotell- och turistverksamhe-
ter samsades om ytorna kring Rosvikstorg. Dessa blandade 
verksamheter är en kontinuitet i 1900-talets hamn- och in-
dustristad Lysekil och präglar torget än idag.

Rekreation och turism
Badort

Under andra halvan av 1800-talet blev Lysekil alltmer etable-
rad som betydelsefull turistort och badort. 

Det första havsbadet startades av Johan Gabriel Mollén år 
1846. Havsbad och ren luft ansågs välgörande för människors 
hälsa. Två år senare uppfördes det första badhuset.

Den kända badläkaren Carl Curman från Stockholm knöts till 
badverksamheten i Lysekil genom anställningen som badlä-
kare år 1859. Tillsammans med sin fru Calla Curman ledde 
han Badhusbolagets verksamhet. Genom paret Curmans ini-
tiativ växte anläggningarna fram i Badhusområdet (dagens 
Havsbad) - varmbadhus och kallbadhus (1664), Havsbadsres-
taurangen (1869) och societetshuset (1872). Vid Kungstorget 
anlade Curman även Stadsparken så tidigt som 1862.

Paret Curman uppförde de Curmanska villorna år 1873 och 
1878 där de hade sin mottagning.     

Ute på uddarna och uppe på klipporna - med utsikt mot bad-
husen och Stadsparken - uppförde badgäster sina villor.

Curman lät på 1870-talet köpa även badhuset i Bansvik. Men 
badortslivet var enligt Bohusläns museum starkt koncentre-
rat till badhusområdet. På 1890-talet uppfördes ett ”Strand-
hotell” och gångbryggan, ”Trampen”. 

Hotellverksamhet

I det äldre samhället hade besökare till orten inhysts i den 
bofasta befolkningens bostäder. Med badortens framväxt 
växte behovet av organiserade hotellverksamheter. 

Invigningen av ”Stadshotellet” vid Kungstorget skedde år 
1880. Hotellet innehöll enligt ett samtida tidningsreportage 
(källa: Hansson) 14 gästrum och en societetsvåning. Förutom 
utsikt över Stadsparken fanns ursprungligen även utsikt ut 
mot vattnet. 

Så kallade strandhotell uppfördes även i anslutning till Bad-
husområdet.
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Det gamla badhuset i Banvik flyttades i början av 1900-talet 
till Kyrkvik där det blev Turisthotellet.

Hotell Lysekil

Först i mitten av 1900-talet skedde nästa stora hotellbygge. 
Byggherre för Hotell Lysekil var VARA-bolaget, den väst-
svenska delen av Sveriges Allmänna Restaurangaktiebolag 
(SARA). 

SARA var en statlig hotell- och restaurangkoncern under 
1900-talet. Ett syfte med verksamheten under 1920-talet var 
enligt uppgift att skapa folkrestauranger som kunde erbjuda 
allmänheten drycker, vin och god mat till billiga priser. År 
1938 tog koncernen över alla ”systemrestauranter” i Bohus-
län, Västergötland och Halland. (Källa Wendel)

År 1946 uppgick bolagets restauranger till 157 stycken vilket 
var en tredjedel av alla restauranger med fullständiga rät-
tigheter i Sverige. Bolaget drev också 44 hotell vid denna tid. 

Hotell Lysekil stod färdigt 1952. Arkitekter för hotellet var 
Nils Sterner och Sture Frölén. Nils Sterner var vid denna tid 
chefsarkitekt vid Sockholms fastighetskontor. Genom sitt 
jobb stod han för utformningen av centrumanläggningarna 
i Västertorps centrum samt Bagarmossens centrum, båda på 
tidstypiskt vis kännetecknade av ett punkthus som accent 
vid det centrala torget.    

Frikyrkorörelsen
På 1700- och 1800-talen blir väckelserörelsen allt starkare i 
Sverige. Instiftandet av konventikelplakatet år 1726, förbu-
det att hålla religiösa sammankomster utanför statskyrkans 
kontroll, är ett resultat av denna utveckling.

Svenska Missionskyrkan i Sverige grundas år 1878. Missions-
förbundet skapades genom en utbrytning från Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen (EFS) som var en rörelse inom Svenska 
kyrkan. Brottet skedde bland annat på grund av att man vil-
le ansluta sig till prästen Waldenströms nya försoningslära.

Bergslagsbanan

Lysekils missionsförsamling

Beskrivning nedan baserad på Länsstyrelsen 2002.

Lysekils Missionsförsamling bildades år 1890. Den första lo-
kalen låg där Kungstorgskyrkan ligger idag. Det var ett gam-
malt ombyggt magasin som var mycket enkelt och i behov av 
upprustning redan från början. 

Församlingen fick i början av 1900-talet 10.000 kronor genom 
testamente vilket medförde att man istället för ombyggnad 
beslöt att bygga en ny gudtjänstlokal. 

Enligt uppgift utfördes byggnaden enligt  byggmästare Gust. 
Nihlmarks förslag. Arkitekt enligt ritning i Bygglovarkivet är 
dock Oswald Westerberg. 
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Kungstorget cirka år 1951.

Rosvikstorg, Fisktorget, på 1940-talet.

Kungstorget, Grand hotell Lysekil till vänster och Radhes villa från 1893 till höger. I fonden Stadsparken.

Stadsparken
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Festsalen på Hotell Lysekil. Invigningsfesten år 1952. I ovankant skymtar takmålningen.

Hotell Lysekil sett från hamnen. Till höger skymtar den gamla tullkammarens tegelbyggnad, som senare ersattes 
av Centrumhuset. Ovanför det sticker en gå trävilla med rött tak upp, samt bakom den skymtar Missionskyrkans 
spetsiga gavlar.
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Utsnitt ur en karta från 1896.  
Rosviks torg utgör en central 
plats i badorts- och industrisam-
hället med hotell, tullkammare 
och ångbåtsbrygga i anslutning.
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Utsnitt ur Ekonomiska kartan 
från 1960-talet. Streckat rött 
område är utredningsområdet 
för denna utredning. Av kartan 
framgår hur de öppna resurs-
områdena under modern tid har 
bebyggts med gles offentlig eller 
halvoffentlig bebyggelse (Kom-
munalhuset, Godtemplargården). 
Några år senare uppfördes även 
Folkets hus på den kvarvarande 
öppna ytan vid Sikforsvägen. 
Källa: Lantmäteriet Historiska 
kartor.
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BAKGRUND OCH TIDIGARE 
UTREDNING 

Lysekils kommun har tidigare beställt en kulturmiljöutredning som underlag 

till detaljplan, vars syfte var att möjliggöra en påbyggnad av befintlig byggnad 

på fastigheten Södra Hamnen 13:1 samt Södra Hamnen 13:7. I planen ingick 

att lägga till bostadsändamål till befintlig centrumanvändning. 

Området ligger i sin helhet inom riksintresse för kulturmiljövård och ingår 

även i kulturmiljövård nr 13, Lysekils Stad och Stora Skeppsholmen, i 

Lysekils kommuns kulturminnesvårdsprogram. 

SÄRSKILT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH OMRÅDEN 
– VÄRDEN OCH REKOMMENDATIONER 

I kulturmiljöutredningen gjordes följande värdebedömning och förslag till 

detaljplanebestämmelser av område och byggnader: 

Område 

Bebyggelseområdet kring Rosvikstorg, Stadsparken och Kungstorget - med 

öppna stadsrum, integrerad grönska, äldre vägstråk och inramande 

bebyggelse – bedöms motsvara plan- och bygglagens begrepp särskilt 

värdefull (PBL 8:13). 

Rekommendationen var att karaktärsdrag med följande förslag till 

skyddsbestämmelser skrevs in i detaljplanen: 

- Byggnaders väggliv i förhållande till öppna platser och grönska 

bibehålls. 

- Bebyggelsemönstren och de olika bebyggelsesammanhangen ska 

fortsatt vara synliga och avläsbara från torgen och parken. 

Bebyggelsesammanhangen beskrivs utförligare nedan. 

Hotell Lysekils putsade del 

- Hotel Lysekils putsade del med tälttak inklusive festsalen med dess 

takmålning bedöms ha sådana kulturhistoriska värden att de 

motsvarar särskilt värdefull (PBL 8:13).  

Rekommendationen var att karaktärsdrag med följande förslag till 

skyddsbestämmelser skrevs in i detaljplanen: 

- Den putsade byggnaden får inte rivas eller ändras utvändigt 

avseende material, karaktär eller utförande (avser ursprungliga 

byggnadsdelar, borträknat uteserveringens skärmtak och glasvägg 

samt källarvåningens träpanel). 

- Den ursprungliga byggnadens uttryck och material med sockel och 

stödmur av granit, vita putsfasader, stora brunbetsade 

perspektivfönster respektive treluftsfönster med T-post samt 

taktäckning av kopparplåt ska underhållas med material och 

utföranden likt befintligt. 

- Byggnadens arkitektoniska detaljer med minimal takfot och 

pyramidtak klätt med kopparplåt med förskjutning ska underhållas 

med material och utföranden likt befintligt. 



 
 

- Fönstersättning och fönstertyper - perspektivfönster samt fönster 

med T-post - ska bevaras med samma material, utföranden och 

proportioner som befintligt. 

- Huvudentré till tegelbyggnaden bevaras avseende dubbeldörr med 

järnhandtag föreställande sjöhästar, samt ovanljusfönster, samt de 

rikligt utsmyckade portalomfattningarna i natursten. 

- Takmålning av Endre Nemes får inte rivas. 

Hotell Lysekils tegelbyggnad 

- Vid ändringar och tillägg ska byggnadens karaktär bevaras 

avseende dess volym, proportioner, fönstertyper, material och 

färgsättning, samt arkitektoniska detaljer. 

Varsamhetsbestämmelsen är generellt formulerad då det är den 

övergripande karaktären, där detaljerna inordnas, som kräver varsamhet. 

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN – 
VÄRDEN ATT TILLGODOSE  

Bebyggelse från badortsepoken 

- Uppdragna i bergssluttningarna villor i trä uppförda under 

badortsepoken ca 1850-1930. Kännetecknande karaktärsdrag är 

gavelarkitekturen, där gavlarna vänder sig mot Stadsparken och 

vattnet. Merparten har en ljus kulör, men även mörkare bruna kulörer 

förekommer (villor i nationalromantisk stil). 

Arkitektoniska blickfång och fronter 

- Fasaderna åt tre håll kring Rosvikstorg gör att torget blir en tydlig 

målpunkt från vattensidan. De sammanhållna byggnadshöjderna 

som skapar en enhetlig karaktär. Hotellets pyramidformade del i puts 

utgör en individuell avvikelse materialmässigt. 

- Rosviksbergens villor i bergssluttningen som bildar en front som 

sticker upp ovanför Rosvikstorgs byggnader. 

- Ovanför villorna i ensamt majestät kyrkan med dess massiva 

granitfasader. 

Arkitektoniska utropstecken 

- Kyrkan är områdets dominant och utropstecken i alla avseenden 

genom material, höjd, formspråk och placering uppe på bergshöjden. 

Topografi och grönska 

- Bergstoppar som visar på områdets topografi och naturgeografi. 

Uppstickande granitberg med områdets äldsta kända fornlämningar - 

gravrösen från förhistorisk tid. 

- Träd som bidrar till parkkaraktären kring Stadsparken och 

Kungstorget, samt inramar Rosvikstorg mot norr. 

Siktbilder - urval 

Vy från Havsbadet, Hamnen och Södra Hamngatan 

- Badhusen, handelspalatsen, de påkostade villorna samt hotellets 

tydliga relation till vattnet och hamnen. Dessa byggnaders 

utformning avspeglar tydligt deras funktioner, den individuella 

karaktären gör att de överordnas övrig bebyggelse samtidigt som 

den neddragna skalan gör att de underordnas kyrkan. 



 
 

- De dominerande 2-3-våningshusen. Skalmässigt på höjden sticker 

endast kyrkan upp. Vanligen är proportionerna på husen någorlunda 

samma och sadeltak dominerar. 

- De öppna hamnplanen vid Södra hamnen (Rosvikstorg) som 

signalerar målpunkt från havet. 

- Det anpassat till topografin svagt nedåtsluttande gatstensbelagda 

torget. 

- Anblicken av kyrkan - dess uppåtsträvande torn och utsmyckade 

gavel - i kontrast till den mer humoristiskt ”satta” hotellbyggnaden 

som underordnar sig kyrkan på denna känsliga plats (entrén till 

samhället från söder). 

BEDÖMNING AV KONSEKVENSER AV FÖRSTA 
FÖRSLAGET 

I kulturmiljöutredningen gjordes följande bedömning av det första förslaget: 

- Kyrkans dominans i stadsrummet kring hamnen påverkas påtagligt. 

Det blir förutom kyrkan den klart högsta byggnaden vid hamnen, och 

detta adderar ytterligare till det skalmässigt och karaktärsmässigt 

främmande inslag Centrumhuset redan är. 

- Pyramidtakets karaktäristiska front mot vattnet försvinner. Det 

fallande takets anpassning till den känsliga miljön ersätts av ett platt 

tak med indragen översta våning, vilket innebär ett nytt 

karaktärsdrag i miljön. 

- Bebyggelsens formspråk och ålder är relativt blandad kring torget. 

Påbyggnad av hörnbyggnaden upplevs troligen som en fortsättning 

på denna karaktär. Skalmässigt utgör dock påbyggnaden ett 

påtagligt nytt inslag vid torget. 

  



 
 

BESKRIVNING AV NYTT FÖRSLAG OCH 
DESS PÅVERKAN 

Förslaget har sedan dess omarbetats. 

BESKRIVNING AV PLATSEN FÖR NY BYGGNAD 

Ny byggnad placeras mot innegården, en bit indragen från Södra 

Hamngatan.  

Ytan tas upp av en lägre byggnadsdel som är en ursprunglig del av 

restaurangen (använd för personalutrymmen, mat- och kylrum, kallskänk 

m.m.) men som har genomgått stora yttre förändringar. Byggnaden sitter 

ihop med tegelbyggnaden. Innegården består även av en parkering. 

 

PÅVERKAN 

Exteriör 

- Generellt: Jämfört med befintlig tegelbyggnads väggliv bygger ny 

byggnad på ytterligare två våningar (sett från taknocken på 

tegelbyggnaden bygger det på ca en våning). 

- Mot Södra Hamngatan: Ny byggnad utförs som en tillbyggnad till 

tegelbyggnaden. Ny byggnad är indragen i förhållande till övrig 

bebyggelse mot Södra Hamngatan. Höjden på ny byggnad är 

jämförbar med Centrumhusets högsta del. 

- Mot Rosvikstorg: Tillkommande byggnads form är nedtrappad ner till 

taket på den pyramidformade byggnaden. Tillkommande byggnad är 

placerad bakom befintlig tegelbyggnad som vänder sig mot 

Rosvikstorg. Ny byggnad kommer sticka upp i liten omfattning 

bakom befintlig byggnad. 

 

 



 
 

Mot hamnen. 

 

 

Mot hamnen, förslag. 

 

 

 

 



 
 

 

Mot Rosvikstorg. 

 

Mot Rosvikstorg, förslag. 

Interiör 

- Festsalen: Enligt uppgift från fastighetsägaren (2020-05-12) kommer 

festsalen att användas för allmänutrymme och kommer inte avdelas 

på något sätt (ritning på nästa sida är inte uppdaterad i detta 

avseende). Användningen innebär att tillgängligheten till 

takmålningen för allmänheten förbättras något. 

Övriga interiörer har inte ingått i bedömningen och bör inventeras/bedömas i 

ett eventuellt kommande bygglovskede. 



 
 

 

Nuvarande planlösning, våning 1 tr. 

 

Plan av våning 1 tr., förslag. Pyramidformade byggnaden till höger med 

avskurna hörn innehåller festsalen. Ritningen visar att festsalen ska avdelas i 

två lägenheter, men detta är felaktigt. Rummet ska inte avdelas utan 

användas som allmänutrymme. Den största förändringen sker mot 

innegården där den nya byggnaden placeras. 

KONSEKVENSBEDÖMNING 

EFFEKTER FÖR RIKSINTRESSETS BÄRANDE VÄRDEN 

Kyrkans dominans, arkitektoniskt utropstecken 

- Höjd hos ny byggnad konkurrerar i viss mån med kyrkans 

dominans då den visuellt, från hamnen sett, sträcker sig upp till 

kyrkans tornfönster.  

- Negativa effekter för kyrkans dominans bedöms bli mindre än i 

föregående förslag då antalet våningar minskats samtidigt som 

byggnaden är indragen i förhållande till gatan. 

- Platsen är i riksintressets kärna och har därför höga värden. Detta 

innebär negativa effekter av en förändring som introducerar en ny 

byggnadsvolym som inte finns i området idag. Centrumhuset är 



 
 

redan en hög byggnad i området och föreslagen ny byggnad 

introducerar därmed inte en ny volym. Dock ligger föreslagen 

byggnad närmare riksintressets kärna med Rosvikstorg och kyrkan. 

Negativa effekter bedöms bli måttliga. 

Arkitektoniska blickfång och fronter 

- Sammanhållna byggnadshöjder, fasader och takfotslinjer mot 

Rosvikstorg bibehålls med förslaget.  

- Genom den nya byggnadens höga och breda volym skapas ett nytt 

blickfång som konkurrerar med övrig bebyggelse, bland annat med 

Rosviksbergens villor. 

  



 
 

Topografi och grönska 

- Byggnaden påverkar inte påtagligt synligheten hos områdets 

topografi eller grönska. 

EFFEKTER FÖR SÄRSKILT VÄRDEFULLA BYGGNADER 

Hotellet – exteriör  

- Ny byggnad framstår som en tillbyggnad till tegelbyggnaden. Den 

nya byggnadens indragning gör att den pyramidformade byggnaden 

fortsatt framstår som en solitär i stadsrummet. 

- Byggnadsvolymen med det pyramidformade taket bibehålls 

avseende dess form och utseende. Detta på grund av att 

tillkommande byggnads form är nedtrappad mot detta håll. 

- Även byggnadsvolymen med väggar i tegel bibehålls avseende 

utseendet och formen mot Rosvikstorg. Detta på grund av att 

tillkommande byggnad är placerad bakom befintlig byggnad.  

Hotellet – interiör  

- Festsalen: Enligt uppgift från fastighetsägaren (2020-05-12) kommer 

festsalen att användas för allmänutrymme och kommer inte avdelas 

på något sätt (ritning på nästa sida är inte uppdaterad i detta 

avseende). Användningen innebär att tillgängligheten till 

takmålningen för allmänheten förbättras något. 

Övriga interiörer har inte ingått i bedömningen och bör inventeras/bedömas i 

ett eventuellt kommande bygglovskede. 

KUMULATIVA EFFEKTER 

- Det bedöms som sannolikt att en ny byggnad enligt förslag möjliggör 

för ytterligare nytillskott av liknande volym i området kring 

Rosvikstorg, hamnen och Stadsparken. Flera höga byggnader i 

området kommer ytterligare bidra till att konkurrera med kyrkans 

dominans och kan innebära att en bärande egenskap i riksintresset 

försvagas så mycket att värdet hos riksintresset släcks ut. 

Följdeffekters påverkan på kulturmiljön är viktiga att ha med i 

konsekvensbedömning och i vidare arbete. 

SAMMANTAGEN KONSEKVENSBEDÖMNING 

Särskilt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer 

- Många av de åtgärder som har vidtagits innebär att Hotellets 

kulturhistoriska värden i stadsmiljön bibehålls.  

Negativa konsekvenser bedöms som små för särskilt värdefulla byggnader 

och bebyggelsemiljöer. 

Riksintresse för kulturmiljövården 

- Många av de åtgärder som har vidtagits innebär att den visuella 

påverkan på kyrkans dominans i stadsrummet minskar.  

- Ny byggnad är något högre än bebyggelsen vid Rosvikstorg medan 

den är jämförbar med Centrumhusets högsta del. Ett bärande värde 

hos riksintresset försvagas något genom främst påverkan på kyrkans 

visuella dominans. Indragen placering tillsammans med en lägre 



 
 

volym bedöms minska negativa konsekvenser jämfört med tidigare 

förslag. 

 
Negativa konsekvenser bedöms bli måttliga med nuvarande förslag för 
riksintresset. Konsekvensbedömningen kan ändras beroende på hur 
förhållningssätten nedan hanteras.  
 
Bedömning om påtaglig skada enligt miljöbalken görs av Länsstyrelsen. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR ATT MINIMERA SKADA 

Ny byggnad 

- En bredare byggnadsvolym kan vara ett sätt att få in lika mycket 

lägenheter men med en mindre påverkan på kyrkans visuella 

dominans.  

Kommentar: 1 färre våningar bedöms kunna innebära små negativa 

konsekvenser. 

- För att kyrkan fortsatt ska dominera stadsrummet mot vattnet kan 

det vara viktigt att tänka ”lättare” materialval för delar av fasaden.  

- Samtidigt är det viktigt att ny byggnad samspelar materialmässigt 

med kyrkan och hotellet. Material som granit, kopparplåt och rött 

tegel kan exv återkomma i den kommande gestaltningen.  

Kommentar: Tillsammans med sänkt våningsantal bedöms detta kunna 

innebära små eller inga negativa konsekvenser.  

Bedömning av påtaglig skada görs av länsstyrelsen. 

 

Adam Augustsson 

Bebyggelseantikvarie, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden 

WSP, Göteborg 
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Datum Dnr 
 2020-11-23 B-2020-745

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

Antagande av detaljplan för Torvemyr etapp 2, 
Del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl, 
Grundsund, Lysekils kommun 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder 
i Torvemyr etapp 2, del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av uppemot 50 bostäder. Planen 
medger utbyggnad med både småhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus. 
Området blir en andra etapp på den bostadsutbyggnad som har påbörjats med 
Torvemyr etapp 1. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till 
detaljplan för Torvemyr etapp 2, Del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl, samt att 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (1987:10) 

Ärendet 
Detaljplanen för Torvemyr etapp 2, Skaftö-Backa 3:351 m.fl. har varit utställd under 
en månads tid i början av 2012. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i ett så kallat utställningsutlåtande.  

Ett meddelande före antagande skickades därefter ut till de myndigheter, sakägare 
och andra som är berörda av planen. Även om kommunen bedömde att 
planförslaget var aktuellt uppmuntrades mottagarna att göra en aktualitetskontroll 
av eget yttrande från tidigare fas i detaljplaneprocessen meddelandet då det var 
drygt åtta år sedan detaljplanen var på utställning. Det gavs även möjlighet att 
komma in med synpunkter gällande detaljplaneförslaget om mottagarna av 
meddelandet ej hade skickat in ett yttrande eller tagit del av planhandlingarna 
tidigare. Inkomna synpunkter kommenterades i en sammanställning (2020-10-20) i 
vilken det kunde fastställas att det inte förelåg behov av en andra utställning. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett flexibelt bostadsområde med möjlighet till 
uppemot 50 bostäder beroende på hur området exploateras fördelat på villor, 
radhus och flerbostadshus. I den centrala delen av bostadsområdet ger flexibiliteten 
möjlighet till 9-11 villor alternativt uppemot 35 lägenheter fördelat på radhus och 
flerbostadshus. Den östra delen av området tillåter villor alternativt kedjehus. De tre 
villatomterna som ligger i anslutning till områdets entré ges möjlighet att användas 

mailto:planochbygg@lysekil.se
http://www.lysekil.se/
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för icke störande verksamhet såsom handel, kontor eller hantverk. Planförslaget 
överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan och möjliggör en 
andra etapp på den bostadsutbyggnad som har påbörjats med Torvemyr etapp 1. 

Utifrån inkomna synpunkter under utställningen har tidigare dagvattenutredning 
från 2010 uppdaterats och kompletterats. Föreslagna ändringar i kompletteringen 
(Tyréns, 2020-10-23), som ej bedöms påverka planförslagets huvudsakliga innehåll 
och slutsatser, har förts in i antagandehandlingarna. Övriga föreslagna justeringar 
är av redaktionell karaktär, och bedöms ej heller påverka planförslagets 
huvudsakliga innehåll avsevärt vid jämförelse med planens utformning under 
utställningsskedet. 

Planförslaget skickas nu för godkännande i Kommunstyrelsen och antagande i 
Kommunfullmäktige.  

  

 
 
Per Garenius Stina Norén  
Förvaltningschef Handläggare 

 
Bilaga/bilagor 

• Plankarta 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning  
• Genomförandebeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Utställningsutlåtande 
• Sammanställning av inkomna synpunkter, 2020-10-20 
• Fastighetsförteckning 

 

Utredningar 
• Trafikbullerutredning, Norconsult 2009-03-10 
• Naturinventering, Eko Natura november 2006 
• Kompletterande inventering av dammar, Eko Natura juni 2008 
• Geoteknisk PM – underlag för detaljplan, GF konsult AB 2008-08-20 
• Principförslag Gator och VA, ritning M1 - gatuplan, BBK Teknik & 

Miljökonsulter, daterad 2010-03-09, ändrad 2010-05-21 
• Principförslag Gator och VA, ritning M2 – VA-plan, BBK Teknik & 

Miljökonsulter, daterad 2010-03-09, ändrad 2010-03-11 
• Komplettering dagvattenutredning Torvemyr etapp 2 och etapp 3, Tyréns, 

daterad 2020-10-23 

  
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
 
 

mailto:planochbygg@lysekil.se
http://www.lysekil.se/
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Datum Dnr 
2020-12-09 SBN MG-2019-70 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan- och bygg 
Susanna Regnér, 0523-613358 
susanna.regner@lysekil.se 

Förfrågan om köp av kommunal mark utom plan gällande del 
av Lönndal 1:254.

Sammanfattning 
Förfrågan gäller köp av kommunal mark utom detaljplan i området Lönndal på 
Skaftö. Sökande är enligt förfrågan i behov av mark för verksamhetsändamål 
gällande Hydroponisk odling.  Kopplat till detta ärende har sökande även ett 
pågående ärende avseende förhandsbesked, B-2020-416. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om köp av mark utom plan. 

Ärendet 
Fastighetsadress: Lönndal 1:291 
Sökande: Annica Dahlberg och Per-Eric Larsson 

Förfrågan om köp av mark inkom till förvaltningen i början av 2019 där önskan 
fanns att komplettera pågående verksamhet med Hydroponisk odling. I förfrågan 
fanns två alternativa önskemål för placering presenterade. Alternativ ett var köp av 
befintlig kvartersmark inom detaljplan, en yta om ca 1500 kvm. Alternativ två var 
mark utom plan i anslutning till sökandes fastighet, Lönndal 1:291 vilken ligger 
inom planområdet. Förvaltningen har varit positiv att gå vidare med alternativ ett 
men sökande har avböjt och valt att gå vidare i sin process och ansökt om 
förhandsbesked för byggnation utom plan inom alternativ två. Det aktuella 
markområdet som efterfrågas är cirka 5700 kvm, vilket kan anses som en stor yta  
i förhållande till den anläggning som är tänkt att uppföras utifrån sökt 
förhandsbesked. Marken ligger i direkt anslutning till detaljplan för Lönndals 
verksamhetsområde med aktnummer 1484-P135, som vann laga kraft år 2017.  

Sökande har i april 2020 ansökt om förhandsbesked på marken. Via remiss till 
mark- och exploatering har kommunen i egenskap av fastighetsägare avstyrkt 
ansökan.   

Förvaltningens utredning 
Inom detaljplan finns tillgänglig kvartersmark på ca 1500 kvm vilket är mark som är 
utredd och bör ses som första alternativ för en eventuell utveckling av önskad 
verksamhet. 

Alternativ två som sökande istället vill gå vidare med och som ligger utanför 
detaljplan ligger i översiktsplanen utpekat inom två potentiella förändrings-/ 
utvecklingsområden. Norra delen är inom beteckningen R7 ”Område för 
verksamheter och industri” och södra delen inom R1 ”Utbyggnadsområde för tätort 
eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för förtätning”. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för hur användning 
och utveckling av mark ska ske. Utifrån översiktsplan prövas därefter vanligtvis 
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markområden genom en detaljplan. Att markområdet är utpekat i översiktsplanen 
gör att frågan går i enlighet med översiktsplanens intention men det i sig betyder 
inte att marken är lämpad för bebyggelse. Lämplighet prövas genom detaljplan eller 
bygglov. Samhällsbyggnadsprocessen, se bilaga, består av flera olika delar där 
försäljning utgör en del av en helhet. Innan försäljning av kommunal mark för 
specifika ändamål blir aktuell, har ett flertal processer föregåtts. Det är genom 
detaljplanering som marken och områdets förutsättningar prövas i sin helhet. 

Kommunen säljer vanligtvis inte mark för verksamhet som inte är planlagd. Vid 
liknande förfrågningar hänvisas sökande till tillgänglig mark inom plan där marken 
är utredd. Ärendet är lyft och har diskuterats i tjänstemannaberedning på 
planverkstan. Miljöenheten indikerar att det kan finnas dammar i närheten av den 
tänkta platsen och att en naturvärdesinventering därför rekommenderas. De 
signalerar också att det är möjligt att ett samråd krävs med Länsstyrelsen om 
åtgärder inom naturmark enligt Miljöbalken 12:6. LEVA ställer frågan kring hur 
lösning av VA och dagvatten ska hanteras. Därmed bekräftas att frågor som 
påverkar platsens lämplighet är outredda och därmed kvarstår. 

Som kommun och fastighetsägare behöver förfrågan om markköp utanför detaljplan 
ses i ett vidare perspektiv. Förfrågan utreds från förvaltningen ur ett 
fastighetsrättsligt perspektiv och inte utifrån ett ägarperspektiv. Vid en liknande 
förfrågan behöver förvaltningen kunna utreda och ge svar utifrån ett liknande 
tillvägagångssätt. Om en försäljning utom plan medges i detta ärende behöver 
kommunen klargöra förutsättningarna för när mark utom plan kan utredas vidare 
för eventuell upplåtelse eller försäljning. 

Mark inom plan ger en bestämd byggrätt vilket utgör en del i underlag för beslut om 
prissättning av marken. Vid en värdering av mark utom plan finns inte någon 
garanterad byggrätt vilket i sig sannolikt kommer ge ett lägre marknadsvärde.  
Ett alternativ till försäljning kan vara nyttjande av kommunens mark genom 
arrendeupplåtelse. Genom en arrendeupplåtelse har kommunen som 
fastighetsägare möjlighet att påverka användningen och utvecklingen av marken. 
Här finns en viss möjlighet att återställa marken vid behov. Vid en 
arrendeupplåtelse råder avtalsfrihet. 

Med ovan skäl kan inte förvaltningen garantera att den aktuella markområdet är 
lämpat för ändamålet och kan därmed inte föreslå en försäljning eller upplåtelse av 
mark utom plan. 

Per Garenius Susanna Regnér 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Bilagor 
• Samhällsbyggnadsprocessen.
• Plankarta för Lönndals verksamhetsområde.
• Tillgänglig kvartersmark inom planområdet.
• Flygfoto
• Ansökan om förhandsbesked

Beslutet skickas till 
Avdelningen för plan och bygg 
Sökande 
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Datum Dnr 
2020-11-16 T-2020-344

Samhällsbyggnadsförvaltning 
Magnus Eriksson, 0523 – 613365 
Magnus.eriksson2@lysekil.se 

Gångfartsområde på Rosviksgatan och Polisgatan 
Sammanfattning 
En ombyggnation pågår nu av Rosviksgatan. Efter ombyggnaden anses 
Rosviksgatan och Polisgatan ha karaktären av ett gångfartsområde som ska vara 
inbjudande att flanera och trivas på som fotgängare.  

Gatorna kommer också att vara tryggare för promenader mellan stadspark och 
affärslokaler med en fysisk utformning och en föreskrift som gångfartsområde. 

Området bör också knytas samman med Kungsgatans gångfartsområde via 
Polisgatan så det blir en helhet i centrum av tillgänglighet för fotgängare. 

Hastigheten är förnärvarande 50 km/h på de aktuella gatorna och är inte adekvat 
med gatornas utformning eller fotgängares trygghet. Gångfart stämmer bättre med 
omgivningarna. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till 
gångfartsområde på Rosviksgatan och Polisgatan. 

Förvaltningens synpunkter 
I samband med ombyggnad av Rosviksgatan föreslås att Rosviksgatan och 
Polisgatan föreskrivs vara gångfartsområde.  

Per Garenius Magnus Eriksson 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilaga 
Kartskiss 

Beslutet skickas till 
Magnus Eriksson, trafikingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
mailto:Magnus.eriksson2@lysekil.se


Tjänsteskrivelse  

  

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

 

Bilaga 

 

 

 

 

 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse

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

Datum Dnr 
2020-12-08 SBN T-2020-161 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / fastighetsenheten 
Peter Karlsson, 0523-613143 
peter.karlsson2@lysekil.se 

Fastighetsunderhåll, prioriteringar 2021-2022

Sammanfattning 
Lysekils kommuns plan för drift- och underhåll av kommunala fastigheter 
beslutades av SBN 2020-06-02, och ligger till grund för den planering som enheten 
nu genomför. 
Med anledning av de brister som hittills upptäckts under fastighetsinventeringen 
har det framkommit behov av att fastställa politiska prioriteringar för de kommande 
två åren. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa redovisade prioriteringar för 
fastighetsenheten. 

Ärendet 
Chefen för fastighetsenheten anmäler behov av att fastställa politiska prioriteringar 
avseende kommande reinvesteringar i det kommunala fastighetsbeståndet, då det 
vid genomförd fastighetsinventering framkommit många olika delar som kräver 
såväl kort- som långsiktiga men även akuta åtgärder. 

Förvaltningens synpunkter 
Fastighetsenheten kan konstatera att det föreligger ett i vissa fall akut, och överlag 
ett stort behov av reinvesteringar i det kommunala fastighetsbeståndet, vilket 
innebär att politiska ställningstaganden och prioriteringar krävs. 

Förslag till prioriteringar för fastighetsenheten att följa vid planering av 
reinvestering i det kommunala fastighetsbeståndet för åren 2021–2022 är: 

1. Myndighetspliktiga åtgärder (brand, säkerhet mm)

2. “Surdegar”

3. Investeringar enligt investeringsplan

4. Reinvesteringar:

a. “Täta hus”

b. “God inomhusmiljö”

c. “Bra utomhusmiljö”

5. Rivningsåtgärder

Förslag till prioriteringar enligt ovan följer de ledord som fastighetsenheten satt för 
sin verksamhet i övrigt, säkert, tryggt, rent och snyggt.  
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Per Garenius Christian Wrangmo  
Förvaltningschef Avdelningschef tekniska avdelningen 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningschef tekniska avdelningen 
Fastighetschef 
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Datum Dnr 

2020-11-18 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 
Peter Karlsson 0523 – 61 31 43 
peter.karlsson2@lysekil.se 

Hyresavtal Fjällagården 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har 2020-11-18 via e-post godkänt det förslag till hyresavtal 
(blockhyra) som samhällsbyggnadsförvaltningen presenterat avseende flytt av 
verksamhet till Fjällagården, Fjälla 164, 45391 Lysekil, med fastighetsbeteckning 
Lyse-Berga 3:29. 

Överenskommelse har träffats avseende att “avstående från besittningsskydd” inte 
är aktuellt i detta fall, men att verksamheten träffar sådan överenskommelse med 
respektive hyresgäst. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Lars Björneld och Per Garenius att 
underteckna hyreskontraktet mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och 
socialförvaltningen. 

Ärendet 
Lysekils kommun har sedan tidigare hyrt lägenheter på Ekgatan 10 av en privat 
fastighetsägare. Verksamheten kontaktade fastighetsenheten för stöd med att 
omförhandla hyrorna, då man upplevde att fastighetsunderhåll och brandskydd inte 
levde upp till den hyra man betalade. 

Under diskussionerna framförde fastighetsenheten möjligheter att etablera ett 
motsvarande boende på Fjällagården, för vilket kommunen utövar 
fastighetsägarskap. 

Efter en första skepsis från verksamheten besöktes byggnaden, och resonerades 
kring byggnadens svagheter och styrkor, och vad fastighetsenheten på kort tid skulle 
kunna lösa. Planer arbetades fram och ramavtalsentreprenörer kopplades in, liksom 
brandkonsult för utredningsarbete.  

I samband med detta arbete fastställdes att namnet Lysehemmet byts ut mot 
Fjällagården, för att inte förväxlas med Lysekilshemmet. 

I samband med arbetet framkom behov av att byta ut det gamla ventilations-
aggregatet p.g.a. risk för brandöverspridning, vilket i sin tur drog med sig att en 
ansökan om bygglov för väsentlig ändring av ventilation lämnats in. 

I samband med detta genomfördes diskussion med Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän, fastighetsenheten, ventilationsentreprenör och verksamheten, under 
vilka det framkom att byggnadens verksamhetsklass med tanke på de boendes skick 
också skulle kräva att del av byggnaden förses med sprinkleranläggning. 

http://www.lysekil.se/
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Sprinklerupphandling skickades till möjliga anbudsgivare 2020-11-18. 

 

Entreprenadarbetena beräknas kunna avslutas under januari, beroende på 
leveranstider mm och de leverantörer som kan påverkas av Covid-19. 

Inflyttning är planerad till januari 2021. 

Avtalet i korthet:  

• Blockhyresavtal  
• Hyresvärd: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Hyresgäst: Socialförvaltningen 
• Hyrestid: 2021-01-01 – 2025-12-31  
• Yta: 1664 kvm 
• Årshyra: 1 300 000 kr (självkostnad samt uppräknat för investering 

sprinkler) 
• Årshyra/kvm: 781,25 kr/kvm 

Förvaltningens synpunkter  
Förvaltningen har varit involverad i projektet från början, och varit projektledare för 
de arbeten som entreprenaden omfattat. Erfarenhetsmöte med verksamheten 
kommer att genomföras under våren 2021, för att utvärdera såväl projektet i sig som 
verksamhetslokaler och lägenheter för den fortsatta utvecklingen. 

 

 

Per Garenius   Christian Wrangmo 
Samhällsbyggnadschef  Teknisk chef 

 

Bilaga 
Hyresavtal Fjällagården 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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HYRESKONTRAKT
FÖR BLOCKUTHYRNING

Sid 1 (2)

Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal
som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Adress: Telefon:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Aviseringsadress: Telefon:

Lägenhetens an-
vändning, skick,
storlek, antal och
adresser

Hyresgästen ges rätt att för bostadsändamål i andra hand upplåta de bostadslägenheter som närmare angetts i bifogade
förteckning. 

Lägenheterna hyrs ut i befintligt skick.

Andrahandsupplåtelse får ske till Anställda

Till lägenheten
hör Vindsutrymme nr Källarutrymme nr

Hyrestid Från och med: Till och med:

Uppsägning Uppsägning av detta hyresavtal ska ske skriftligen minst  månader före den avtalade hyrestidens utgång

I annat fall är kontraktet förlängt med  år för varje gång.

Hyra Kronor

 per år utgörande total hyra hyra exkl nedan markerade tillägg

Indexklausul Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul

Kostnad för
värme och
varmvatten Bränsle/Värmetillägg utgår i enlighet med bifogad klausul

VA-kostnad Va-tillägg utgår i enlighet med bifogad klausul

El till
lägenheterna

ingår i hyran hyresgästen har eget abonnemang andrahandshyresgästerna har egna abonnemang

Trapp-
städning

ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen

Sophämtning ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen

Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje
kalendermånads början kalenderkvartals början genom insättning på

PlusGiro nr: BankGiro nr:

Ränta,
betalnings-
påminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Reservnycklar Hyresgästen

medger medger inte hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till lägenheten

Underhåll m m Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt inre underhåll av lägenheterna.
Åtagandet omfattar således såväl ytskikt som till lägenheterna hörande inredning.

Hyresgästens underhållsskyldighet framgår av särskild bilaga

Fastihetsägarna Sveriges formulär nr 63, upprättat 1999. Reviderat 2011. Eftertryck förbjuds. Sign: Sign:

Nr:

Bilaga:

Bilaga:

Bilaga:

Bilaga:

Bilaga:

SBN 2020-1

Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2120001389

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil 0523-61 30 00

Lysekils kommun, Socialförvaltningen 212000-1389

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil 0523-61 30 00

8

Brukare

Omklrum i källareplan

2021-01-01 2025-12-31

12

3

1 300 000 SEK

5

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



HYRESKONTRAKT
FÖR BLOCKUTHYRNING

Sid 2 (2)

Allmänna villkor Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid, under vilken hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av
lägenheterna eller fastigheten. Arbetet ska dock utföras utan onödig tidsutdräkt.

I enlighet med hyreslagen ska hyresgästen väl vårda lägenheterna och vad som hör till dessa samt vid lägenheternas användning se till att göra
allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Hyresgästen förbinder sig

  att  inte utan särskilt tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller annat liknande på fastigheten samt att vid reparation
           av fastigheten på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dem igen; meddelanden kan dock sättas upp på anslagstavla
           som är avsedd för sådana.

  att   på egen bekostnad låta forsla bort för sopnedkast eller soptunna olämpligt avfall om inte hyresvärden särskilt tillhandahåller container
           eller liknande

  att  hålla till lägenheterna hörande balkonger eller altaner fria från snö och is

  att  i fastighet där trappstädning inte ingår i hyran i tur med övriga hyresgäster ombesörja trappstädningen

  att  hålla lägenheterna tillgängliga för sotning och rensning av kanaler

  att  vid avflyttning lämna lägenheterna väl rengjorda samt att då till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, även om de har
           anskaffats av hyresgästen.

Hyresgästens åtagande enligt ovan innebär också en skyldighet att verka för att andrahandshyresgästerna i förekommande fall i sin tur agerar i
enlighet med åtagandet.

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans eller hennes åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller har kunnat förutse.

Särskilda
bestämmelser

Parterna är under hyrestiden bundna av de avtalade villkoren. Hyresgästen har sålunda inte rätt att säga upp avtalet i förtid enligt 5 §
hyreslagen.

Hyresgästen har inte heller rätt att med åberopande av reglerna i 54 § och 55 e § hyreslagen under hyrestiden begära ändring av hyresvillkoren.

Hyresgästen utför och bekostar de åtgärder som krävs för att lägenheterna vid tillträdet eller senare ska uppfylla de föreskrifter som gäller för
aktuell verksamhet. 

Underskrift Detta hyresavtal, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare hyresavtal mellan parterna upphör att gälla fr.o.m. dagen för detta avtals ikraftträdande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 63, upprättat 1999. Reviderat 2011. Eftertryck förbjuds.

Nr: SBN 2020-1

x x



BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

1

SBN 2020-1 Lyse-Berga 3:29

Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2120001389

Lysekils kommun, Socialförvaltningen 212000-1389

3x



BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 2 (2)

Klausul forts.  
Krav på skriftlig redogörelse 
 

 Byggnaden omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Part förbinder sig att på begäran av den andra lämna de uppgifter
som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet

 Byggnaden omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästens
verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive
hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin
redogörelseskyldighet.
 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 1

x

x x



DRIFTSKOSTNADSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (1)

EL, VA, VÄRME, VARMVATTEN, KYLA OCH VENTILATION

Tillägg 1 och 2 kan användas både tillsammans och var för sig: t.ex. kan ett fast hyrestillägg
betalas för elen medan ett självkostnadsanknutet hyrestillägg betalas för värmen.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande
texten gäller

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

1. Fast
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga fasta hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av hyresvärden.
Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt fast hyrestillägg:  kronor

Ändring av de fasta hyrestilläggen sker i enlighet med bifogad indexklausul.

2. Självkostnads-
anknutet
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga preliminära hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av
hyresvärden. Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt preliminärt hyrestillägg:  kronor

Avstämning av det preliminära hyrestillägget ska göras med dels hyresvärdens faktiska kostnader för tillhandahållandet, dels hyresgästens
förbrukning. 

Avstämningen ska översändas till hyresgästen senast tre månader efter varje kalenderårs utgång. Hyresvärden måste framställa eventuella
anspråk med anledning av avstämningen senast två år efter den dag som avstämning enligt föregående mening senast skulle ha översänts till
hyresgästen. Annars förfaller hyresvärdens rätt till eventuell mellanskillnad som framgår av avstämningen. Om hyresavtalet upphör ska en
slutlig avstämning översändas till hyresgästen senast tre månader efter dagen för avtalets upphörande. Hyresgästen har alltid rätt att ta del av
hyresvärdens underlag för avstämningen. 

Saknas mätare görs avstämningen med utgångspunkt i lokalens andel av fastigheten. Lokalens andel ska

anses vara  procent. Har andelen inte angetts fördelas kostnaden i förhållande till hyresgästens

förhyrda yta av den totala uthyrningsbara ytan. 

Om hyresvärdens faktiska kostnader för hyresgästens förbrukning skulle överstiga det preliminära hyrestillägget, ska hyresgästen, efter
begäran från hyresvärden, betala det överskjutande beloppet. Skulle hyresvärdens faktiska kostnader understiga det preliminära
hyrestillägget, har hyresgästen rätt att få tillbaka mellanskillnaden.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 82 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.

Bilaga nr: 2

SBN 2020-1 Lyse-Berga 3:29

Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2120001389

Lysekils kommun, Socialförvaltningen 212000-1389
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0

x x



BESIKTNINGS- OCH
ÅTGÄRDSPROTOKOLL
FÖR LOKAL

Sid 1 (1)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Besiktningsåtgärd I nedstående rutor under ”Ytskikt” och ”Övrigt” markeras någon av följande besiktningsåtgärder:
Ua = Utan anmärkning
1 = Noterad brist utan åtgärd
2 = Åtgärdas/bekostas av hyresvärden
3 = Åtgärdas/bekostas av hyresgästen
- = Ej besiktigat

Ytskikt Övrigt

Beskriv den del av
lokalen som besiktigas

Golv Vägg Tak Snickeri Va, värme,
övriga
installationer

Anmärkning/Åtgärd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilagor Siffrorna ovan under ”Beskriv den del av lokalen som besiktigas” överensstämmer med siffrorna i bifogad ritning.

Parterna har kompletterat förteckningen över respektive anmärkning/åtgärd ovan med bifogad handling som utförligare
beskriver vilka åtgärder som ska utföras och vid vilken tidpunkt dessa, om annan än tillträdesdagen, ska vara färdigställda.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Upplysning
Detta besiktnings- och åtgärdsprotokoll innebär inte att hyresvärden har friskrivit sig från fel eller
brist som hyresvärden inte har upplyst hyresgästen om, eller som hyresgästen inte med vanlig
uppmärksamhet har kunnat upptäcka vid besiktningen.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 87, upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

Bilaga:

3

SBN 2020-1 Lyse-Berga 3:29

Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2120001389

Lysekils kommun, Socialförvaltningen 212000-1389
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/Orgnr:

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
 
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
 
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
 
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
     används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
     med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
 
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
 
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
 
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 4

SBN 2020-1 Lyse-Berga 3:29

Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2120001389

Lysekils kommun, Socialförvaltningen 212000-1389



PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Information om
behandling av
personuppgifter

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
 
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
 
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.   

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 4
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Bashyra enligt denna klausul utgörs av

  % av det hyresbelopp som har angetts i kontraktet, dvs.  kronor.

  % av de fasta hyrestillägg som har angetts i en till kontraktet fogad driftskostnadsklausul (se bilaga  ),

dvs.  kronor.

Summa bashyra  kronor per år.

Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet
tillsammans med fasta hyrestillägg utgå med en viss procent av bashyran enligt de grunder som anges i det följande.

– För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 – 30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad
   året innan.

– För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 – 31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober
   månad under samma tid.

– Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats 
   enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg enligt ovan.

Hyresändringen sker alltid fr.o.m. den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för denna indexklausul.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egen notering om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär 6F upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.

Bilaga nr: 5

SBN 2020-1 Lyse-Berga 3:29

Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2120001389

Lysekils kommun, Socialförvaltningen 212000-1389

100 1 300 000

1 300 000

Uppräkning av hyran sker internt inom Lysekils kommun, inom ramen för den årsvisa budgetdialogen.

x

x x



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar för indexuppräkning av hyra för lokal

Bashyran
Om hela eller viss andel av det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero
på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på
sidan 1).

Jämförelse mellan indextalen ska ske så snart årets oktoberindex har blivit känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av indextillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av indextillägg för år 2008

Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2005, som är 282,4 (bastalet). Oktoberindex för år 2007 är 293,85.

1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 293,85 och 282,4. Skillnaden är positiv och uppgår till 11,45.
2. Dividera 11,45 med 282,4 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 4 054,53 kr och utgör indextillägget för
år 2008 enligt klausulen.

Alternativ: Om KPI för oktober 2007 i stället skulle ha varit lägre än bastalet 282,4, t.ex. 282,0, skulle skillnaden mellan 282,0 och bastalet 282,4 ha blivit
negativ. Inget indextillägg skulle då utgå. Det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg skulle gälla.

Bilaga nr: 5



Avser Hyreskontrakt nr:

SBN 2020-1
Fastighetsbeteckning:

Lyse-Berga 3:29

Hyresvärd Namn:

Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Personnr/Orgnr:

2120001389

Hyresgäst(er) Namn:

Lysekils kommun, Socialförvaltningen
Personnr/Orgnr:

212000-1389

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg Uppenbar skadegörelse på såväl byggnadsdelar som fast och lös inredning bekostas till 100 % av 
hyresgästen.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 1 ( 1 )
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TILLÄGG
Skadegörelse

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.



Avser Hyreskontrakt nr:

SBN 2020-1
Fastighetsbeteckning:

Lyse-Berga 3:29

Hyresvärd Namn:

Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Personnr/Orgnr:

2120001389

Hyresgäst(er) Namn:

Lysekils kommun, Socialförvaltningen
Personnr/Orgnr:

212000-1389

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg Gränsdragningslista bifogas (underbilaga 7.1)

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 1 ( 1 )

Bilaga nr: 7
 

TILLÄGG
Gränsdragningslista

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.



FASTIGHETSENHETEN

FJÄLLAGÅRDEN Bilaga 1 till hyreskontrakt

SAMMANSTÄLLNING UTHYRBARA YTOR, EXKL KÄLLARE

Avstämt Lghreg. Dörrnumrering Rumsnr Antal rum Yta (kvm) Byggnadsdel Rumstyp Anmärkning
201030,OK 1001 109 119-122 1 rum m kokvrå 36 Ny del, plan 1 Personallgh

201030,OK 1002 108 123-126 1 rum m kokvrå 36 Ny del, plan 1 Brukarlgh

201030,OK 1003 107 127-130 1 rum m kokvrå 36 Ny del, plan 1 Brukarlgh

201030,OK 1004 106 131-134 1 rum m kokvrå 36 Ny del, plan 1 Brukarlgh

201030,OK 75 Ny del, plan 1 Korridor

201030,OK 1101 210 208-210 1 rum m kokvrå 24 Ny del, plan 2 Brukarlgh

201030,OK 1102 209 216-219 1 rum m kokvrå 36 Ny del, plan 2 Personallgh

201030,OK 1103 208 220-223 1 rum m kokvrå 36 Ny del, plan 2 Brukarlgh

201030,OK 1104 207 224-227 1 rum m kokvrå 36 Ny del, plan 2 Brukarlgh

201030,OK 1105 206 228-231 1 rum m kokvrå 36,5 Ny del, plan 2 Brukarlgh

201030,OK 75 Ny del, plan 2 Korridor
201030,OK 1005 101 138-141 1 rum m kokvrå 43,5 Äldre del, plan 1 Brukarlgh Boendesprinkler

201030,OK 1006 102 142-145 1 rum m kokvrå 42,5 Äldre del, plan 1 Brukarlgh Boendesprinkler

201030,OK 1007 103 146-148 1 rum m kokvrå 46,5 Äldre del, plan 1 Brukarlgh Boendesprinkler

201030,OK 1008 104 150-153 1 rum m kokvrå 42,5 Äldre del, plan 1 Brukarlgh Boendesprinkler

201030,OK 1009 105 154-157 2 rum m kokvrå 42,5 Äldre del, plan 1 Brukarlgh Boendesprinkler

201030,OK 28 Äldre del, plan 1 Korridor
201030,OK 1106 201 237-239 1 rum m kokvrå 40 Äldre del, plan 2 Brukarlgh

201030,OK 1107 202 241-243 1 rum m kokvrå 41 Äldre del, plan 2 Brukarlgh

201030,OK 1108 203 245-247 1 rum m kokvrå 37 Äldre del, plan 2 Brukarlgh

201030,OK 1109 204 249-252 1 rum m kokvrå 39 Äldre del, plan 2 Brukarlgh

201030,OK 1110 205 253-256 2 rum m kokvrå 47 Äldre del, plan 2 Brukarlgh

201030,OK 28 Äldre del, plan 2 Korridor
201030,OK 67 Ny del, plan 1 Dagrum plan 1
201030,OK 71 Ny del, plan 2 Dagrum plan 2
201030,OK 32 Ny del, plan 1 Entréyta plan 1
201030,OK 32 Ny del, plan 2 Entréyta plan 2
201030,OK 41 Ny del, plan 1 Gemensamhetskök

Summa  1183 kvm



GRÄNSDRAGNINGSLISTA Socialtjänsten

Begrepp Innebörd Förklaring
T Tillsyn Angiven part ansvarar för okulär besiktning av förvaltningsobjekt, en inredning eller en utrustning för att kontrollera status.
S Skötsel Angiven part ansvarar för åtgärder som t ex justering eller vård (skötsel) av förvaltningsobjekt, inredning eller utrustning för att bibehålla funktionen/kvaliteten.
R Reparation Angiven part ansvarar för akuta åtgärder för att laga ett trasigt förvaltningsobjekt, inredning eller utrustning för att återställa funktionen/kvaliteten.
UH Underhåll Angiven part ansvarar för att utföra underhållsåtgärder/service på  ett förvaltningsobjekt, inredning eller utrustning för att säkerställa bibehållen funktion/kvalitet.
I Investering Angiven part ansvarar för åtgärder för att investera i ett förvaltningsobjekt, inredning eller utrustning för att återupprätta (utbyte) eller utveckla funktionen/kvaliteten.

Övriga förklaringar
Fastighet En fastighet kan innehålla såväl mark som byggnader, och har en fastighetsbeteckning.
Byggnad En byggnad är antingen en huvudbyggnad eller en komplementbyggnad, men är oavsett det redovisningsmässigt uppdelad i komponenter.
Lokal En lokal är en uthyrbar yta i en byggnad
Byggnadsdel En byggnadsdel är detsamma som en komponent
Förvaltningsobjekt

HV Hyresvärd Lysekils kommuns fastighetsenhet
HG Hyresgäst Hyresgäst är den verksamhet, kommunal eller kommersiell, som har hyreskontrakt för en hel byggnad eller en eller flera lokaler i en byggnad

Drifttekniker Den person som ur Hyresvärdens synvinkel utför dennes fastighetsägaransvar och som har funktionsansvar för viss funktion.
Fastighetstekniker Den person som ur Hyresvärdens synvinkel utför dennes fastighetsägaransvar.
Verksamhetsvaktmästare Den person som stödjer Hyresgästen med verksamhetsrelaterade uppgifter.
Inredning (HV ansvar) Väggfasta möbler och installationer som tillhör byggnaden
Utrustning (HG ansvar) Skolbänkar, stolar, bord, bokhyllor, arkivskåp, whyte-boardtavlor, kaffemaskiner, lösa kylar, frysar och microvågsugnar samt belysning som ej tillhör allmänbelysning, datorer, projektorer 

eller annan teknisk utrustning som verksamheten nyttjar för egen del



GRÄNSDRAGNINGSLISTA
TILLSYN SKÖTSEL REPARATION UH/SERVICE INVESTERING KOMMENTARER

KOD OBJEKT HV HG HV HG HV HG HV HG HV HG
Fastighet Yttre miljön
1.1 Grönyteskötsel X X X X X
1.2 Snöskottning, halkbekämpning X X X X X
1.3 Planteringar X X X X X
1.4 Planteringar pedag. X X X
1.5 Skrapgaller X X X X X
1.6 Trappor och ramper X X X X X
1.7 Soffor, stationära X X X X X
1.8 Soffor och trädgårdmöbler (lösa) X X X X X
1.9 Sopkärl X X X X X
1.10 Staket, grindar och spaljeer X X X X X
1.11 Trafikmärken X X X X X
1.12 Stängning/släckning X X Dörrar, Fönster och Belysning efter verksamhetens avslut resp dag
Fastighet Inre miljön
2.1 Bänkar X X X X X
2.2 Stolar X X X X X
2.3 Bord X X X X X
2.4 Klädskåp X X X X X
2.5 Kapphyllor X X X X X
2.6 Klädkrokar X X X X X
2.5 Blommor och utsmyckning X X X X X
2.6 Övriga möbler X X X X X
2.7 Textilmattor (lösa) X X X X X
2.8. Grundstädning X X X Fastighetsenheten svarar för sina ytor
2.9. Extra städning X X X Beställs och bekostas vid behov av HG
2.10 Grundutrustning WC/RWC X X X X X
2.11 Tilläggsutrustning WC/RWC X X X X X
2.12 Tvättmaskiner X X X X X Hyresgäst ansvarar för normal daglig skötsel enligt skötselinstruktion
2.13 Torktumlare X X X X X Hyresgäst ansvarar för normal daglig skötsel enligt skötselinstruktion
2.14 Torkskåp X X X X X Hyresgäst ansvarar för normal daglig skötsel enligt skötselinstruktion
2.15 Grovrengöringsmaskin X X X X X Hyresgäst ansvarar för normal daglig skötsel enligt skötselinstruktion
2.16 Steriliseringsutrustning X X X X X Hyresgäst ansvarar för normal daglig skötsel enligt skötselinstruktion



GRÄNSDRAGNINGSLISTA
TILLSYN SKÖTSEL REPARATION UH/SERVICE INVESTERING KOMMENTARER

KOD OBJEKT HV HG HV HG HV HG HV HG HV HG
Grund och Stomme
3.1 Bärande konstruktioner X X X X X
3.2 Håltagningar X X X X X
3.3 Dräneringssystem X X X X X

Stomkompletteringar
4.1 Fönster X X X X X
4.2 Dörrar X X X X X
4.3 Hissar X X X X X
4.4 Portar X X X X X
Tak och Ytterväggar
5.1 Yttertak X X X X X
5.2 Fasad X X X X X
5.3 Sockel X X X X X
5.4 Entrépartier X X X X X
5.5 Häng- och stuprör X X X X X
5.6 Fasadskyltar Namn X X X X X
5.7 Fasadskyltar Besöksinfo X X X X X

Energi- och värmesystem
6.1 Ventilationsaggregat X X X X X
6.2 Till- och Frånluftsdon X X X X X
6.3 Filterbyte X X X X X
6.4 Solelanläggning X X X X X
6.5 Klimat-/Kylanläggning X X X X X
6.6 Radiatorer X X X X X
6.7 Värmepumpsanläggning X X X X X
6.8 Styr- och reglerutrustning X X X X X
6.9 Persienner X X X X X
6.10 Markiser X X X X X
6.11 Övrig solavskärmningsåtgärder X X X X X



GRÄNSDRAGNINGSLISTA
TILLSYN SKÖTSEL REPARATION UH/SERVICE INVESTERING KOMMENTARER

KOD OBJEKT HV HG HV HG HV HG HV HG HV HG
VA-system
7.1 Servisledningar vatten och avlopp X X X X X
7.2 VVB/VVC X X X X X
7.3 Golvbrunnar X X X X X
7.4 Avlopp X X X X X
7.5 Vattenlås X X X X X
7.6 Porslin X X X X X
7.7 Provtagning Legionella X X X X X X X VVB/VVC= Fastighet, Tappställen= Verksamheten
7.8 Oljeavskiljare X X X X X Tömning/service åligger HG. Besiktningsansvar ligger hos HV
Tekniska installationer
8.1 Undercentraler X X X X X
8.2 Servisledningar el, fiber X X X X X
8.3 Allmän belysning armaturer) X X X X X
8.4 Byte av ljuskälla i allmän belysning X X X X X
8.5 Eluttag och strömbrytare X X X X X Nya betalas av HV
8.6 Elledningar till huvudströmbrytare i kök X X X X X
8.7 Luftreningsutrustning X X X X X
8.8 Teleuttag X X X X X Nya betalas av HV
8.9 Datauttag X X X X X Nya betalas av HV
8.10 Reservkraftsanläggning Ej tillämpligt
8.11 Luftkompressor X X X X X
Larm och Säkerhet
9.1 Driftlarm X X X X X Fellarm pga HG slarv bekostas av HG
9.2 Brandskyddsdokumentation fastighet X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.3 Brandcellsgränser X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.4 Branddörrar X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.5 Ventilationsanläggning X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.6 Brandgasventilation X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.7 Brandlarm X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.8 Brandtätningar X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.9 Sprinkleranläggning X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.10 Inomhusbrandposter X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.11 Släckanläggn ingar övr (Ansulex motsv) X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.12 Handbrandsläckare X X X X X Se särskild SBA-instruktion, bekostas av HG
9.13 Brandfiltar X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.14 Hänvisningsskyltar X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.15 Hänvisningsarmaturer/Ledljus X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.16 Utrymningslarm X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.17 Utrymningsplaner X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.18 Utrymningstrappor/stegar X X X X X Se särskild SBA-instruktion
9.19 WEB-SBA (Samordning/Drift) X X X Se särskild SBA-instruktion
9.20 WEB-SBA (uppdatering) X X X X Se särskild SBA-instruktion



GRÄNSDRAGNINGSLISTA
TILLSYN SKÖTSEL REPARATION UH/SERVICE INVESTERING KOMMENTARER

KOD OBJEKT HV HG HV HG HV HG HV HG HV HG

Ytskikt
10.1 Innervägg/-dörrar X X X X X
10.2 Akustiktak X X X X X
10.3 Ljudabsorbenter vägg X X X X X
10.4 Beklädnader (OBS! SBA) X X X X X
10.5 Golvbeläggning X X X X X
10.6 Måleri X X X X X

Snickerier
11.1 Fönster X X X X X
11.2 Dörrar X X X X X
11.3 Låssystem X X X X X
11.4 Dörrstängare X X X X X
11.5 Gymnastikutrustning fast Ej tillämpligt
11.6 Gymnastikutrustning lös Ej tillämpligt
Köksutrustning
12.1 Storköksutrustning Ej tillämpligt
12.2 Köks- och Skåpsinredning, väggfast X X X X X
12.3 Köksskåp, lösa X X X X X
12.4 Kylrum Ej tillämpligt
12.5 Kyl-, sval- och frysskåp (lösa) X X X X X
12.6 Serveringsdiskar Ej tillämpligt
12.7 Värmebad Ej tillämpligt
12.8 Diskmaskiner X X X X X



GRÄNSDRAGNINGSLISTA
TILLSYN SKÖTSEL REPARATION UH/SERVICE INVESTERING KOMMENTARER

KOD OBJEKT HV HG HV HG HV HG HV HG HV HG
13.1 Fastighetsjour X X X X X Egen regi
13.2 Avfallshantering X X X X X Genomförs på entreprenad genom RAMBO AB försorg
13.3 Bevakning X X X X X Genomförs på entreprenad genom NOKAS AB försorg
13.4 Skadedjursbekämpning X X X X X Genomförs på entreprenad genom upphandlat ramavtal
13.5 Tvätt entrémattor X X X X X Genomförs på entreprenad genom upphandlat ramavtal
13.6 EN-besiktningar X X X X X Genomförs på entreprenad genom upphandlat ramavtal
13.7 OVK-besiktningar X X X X X Genomförs på entreprenad genom upphandlat ramavtal
13.8 Låsningsscheman X X X X X
13.9 Uthyrning X X
13.10 Skadegörelse/Åverkan X X X X X Polisanmälningar, arkivering, göra av verksamheten? Skadegörelse bekostas av HG.
Mark
14.1 Markägare X X X X X
14.2 Markinköp/Fastighetsreglering X X X X X
14.3 Nyttjanderättsavtal (tecknande) X X X X X

Markanläggningar
15.1 Skärmtak/Pergola X X X X X X X Befintliga, hyresgäst svarar för nytillkommande. Plats skall dialogiseras med fastighetsägare.
15.2 Cykelställ X X X X X X X Befintliga, hyresgäst svarar för nytillkommande. Plats skall dialogiseras med fastighetsägare.
15.3 Flaggstänger X X X X X X X Befintliga, hyresgäst svarar för nytillkommande. Plats skall dialogiseras med fastighetsägare.
15.4 Idrottsplan för skolidrott inkl utrustning Ej tillämpligt
15.5 Skol-/Förskolegårdar m lekutrustning Ej tillämpligt
15.6 Allmänna lekplatser Ej tillämpligt
Övrigt
16.1 Ansvarsförsäkring Fastighet X X X X X
16.2 Ansvarsförsäkring inventarier X X X X X

Sign HG:

Sign HV:
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2020-11-25 

Dnr 
T-2020-326:1

Fastighetsenheten 
Peter Karlsson,0523-613143 
peter.karlsson2@lysekil.se 

Svar på återremiss på motion avseende utbyggnad av 
Brastad sporthall 
Sammanfattning 
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår 
motionären en översyn av golvet i sporthallen som menar att golvet är halt med 
risk för skador.  

Motionen, avseende den del som berör tillbyggnad av bl a kafeteria, är delvis 
besvarad genom bilaga tjänsteskrivelse LKS 2018-000163, daterad 2020-09—04. 

Motionen, avseende den del som berör att sportgolvet upplevs som halt, är 
besvarat genom samma tjänsteskrivelse, dock enbart vad gäller att nya städrutiner 
införts.  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens 
tjänsteskrivelse.  

Ärendet 
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår 
motionären översyn av det gamla golvet i idrottshallen då det är halt och risk för 
skador föreligger.  

Förvaltningens synpunkter 
Fastighetsenheten kan konstatera att samtliga sporthallar har behov av en allmän 
översyn vad gäller bl a sportgolvens underhållsnivå. 

I Bottnahallen, som har samma typ av sportgolv som i Brastad sporthall, var golvets 
status sådan att akut åtgärd krävdes.  

Åtgärden har bestått i att lägga en sportgolvslack på trägolvet, som återställer 
grepp för fotleder och ligament, dvs en ökad säkerhet vid användning. 

Den vidtagna åtgärden i Bottnahallen kommer att utvärderas under hösten/
vintern 2020/2021, i samverkan med fritidsavdelning och berörda föreningar, för 
att sedan utgöra grunden även i Brastad sporthall. 

Kostnaden för lackering av golvytan i en fullstor hall är ca 150 tkr. 

Sportgolvet i Brastad Sporthall bedöms, efter genomförd besiktning, inte vara lika 
akut som Bottnahallens, men kommer likväl att åtgärdas i närtid. 

Åtgärden ligger med som en av posterna i underhållsplan 2021. 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 
Dnr 
«Databas»«Diarienr» 

 

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

Fastighetsenheten följer i övrigt de rekommenderade råden från ledande tillverkare 
vad gäller sportgolv: 

Komfort - Golvet måste vara skonsamt för utövaren så att inte kroppens ligament 
och leder skadas. 

Säkerhet - Golvet får inte vara för halt eller för strävt. Bra fotfäste för snabba och 
säkra förflyttningar. 

Livslängd - Ett nytt sportgolv är en stor investering och ska ha en lång livslängd, 
lack enligt ovan bedöms ha en livslängd om ca 5–6 år, varefter den måste förnyas. 

Underhåll - Golvet ska vara slitstarkt och vara enkelt att hålla rent. 

Per Garenius 
Förvaltningschef 

Christian Wrangmo 
Chef tekniska avdelningen 

 

Bilagor 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39  
Tjänsteskrivelse LKS 2018-000163 
 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Fritidschef 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknisk chef 
Fastighetschef 

http://www.lysekil.se/


Motion angående utbyggnad av Brastad sporthall 

Jag önskar att Lysekils kommun ser över möjligheten till en 

utbyggnad av Brastad sporthall för plats av en kaféteria och 

ungdomsgård.  

I dagsläget finns det ingen bra plats att ha en kaféteria i samband med 

evenemang i sporthallen och begränsat antal sittplatser förutom på 

läktaren.  

Dessutom har inte ungdomar någonstans att ta vägen på kvällarna i 

Brastad. 

Denna utbyggnad kan skapa en större gemenskap och förhoppningsvis 

mer ungdomar som blir intresserade av idrott. 

Tidigare så låg en byggnad bredvid sporthallen som fungerade som 

kaféteria och ungdomsgård. Denna har dock brunnit ned och finns inte 

längre kvar.  

Sporthallen används av både skolan och idrottsföreningar och vid en 

eventuell utbyggnad kan det även användas som ungdomsgård. 

Jag föreslår. 

 Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats

för ungdomsgård.

 Även kolla över det gamla golv som finns idag på själva planen,

då detta golv är gammal och halt med stor risk för skador som

följd.

20180320 

Christoffer Zakariasson (SD) 



 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
2020-10-07 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 175 Dnr 2018-000163 

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad 
av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår 
motionären en översyn av golvet i sporthallen som menar att golvet är halt med risk 
för skador.  

Gällande förslaget avseende en kafeteria ser fritidskontoret i dagsläget inget behov 
av att bygga ut sporthallen med plats för kafeteria: Detta mot bakgrund av att det 
endast några gånger om året anordnas evenemang i sporthallen där det finns behov 
av en större kafeteria. Detta är inte heller generellt något som föreningarna som 
nyttjar sporthallen efterfrågat.  

I motionen framförs även att ungdomarna i Brastad inte har någonstans att ta vägen 
på kvällarna. Generellt kan fritidskontoret och kommunstyrelseförvaltningen hålla 
med om detta. Det finns en mötesplats/fritidsgård för barn och unga på 
Stångenässkolan men denna verksamhet är dock tillfälligt stängd på grund av att 
skolan för närvarande behöver nyttja lokalerna. Att skapa en attraktiv plats där 
yngre barn och ungdomar vill mötas i Brastad, kräver ytterligare utredning där 
faktorer som tomtmark, ekonomi och behov bör beaktas. 

Golvet som motionären menar är halt har delvis åtgärdats med nya städrutiner.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S): Återremiss för att undersöka möjligheten att skapa en 
attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad och för ett klargörande av skicket på 
golvet i sporthallen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, för att undersöka 
möjligheten att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad och 
för ett klargörande av skicket på golvet i sporthallen.   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2020-09-04 

Dnr 

LKS 2018-000163 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår 
motionären en översyn av golvet i sporthallen som menar att golvet är halt med risk 
för skador.  

Gällande förslaget avseende en kafeteria ser fritidskontoret i dagsläget inget behov 
av att bygga ut sporthallen med plats för kafeteria: Detta mot bakgrund av att det 
endast några gånger om året anordnas evenemang i sporthallen där det finns behov 
av en större kafeteria. Detta är inte heller generellt något som föreningarna som 
nyttjar sporthallen efterfrågat.  

I motionen framförs även att ungdomarna i Brastad inte har någonstans att ta 
vägen på kvällarna. Generellt kan fritidskontoret och kommunstyrelseförvaltningen 
hålla med om detta. Det finns en mötesplats/fritidsgård för barn och unga på 
Stångenässkolan men denna verksamhet är dock tillfälligt stängd på grund av att 
skolan för närvarande behöver nyttja lokalerna. Att skapa en attraktiv plats där 
yngre barn och ungdomar vill mötas i Brastad, kräver ytterligare utredning där 
faktorer som tomtmark, ekonomi och behov bör beaktas. 

Golvet som motionären menar är halt har delvis åtgärdats med nya städrutiner. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Ärendet 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår 
motionären översyn av det gamla golvet i idrottshallen då det är halt och risk för 
skador föreligger.  

Förvaltningens synpunkter 

Vid kontakt med fritidskontoret framkommer i nuläget inget behov av att bygga ut 
sporthallen med plats för kafeteria då det endast några gånger om året anordnas 
evenemang i sporthallen där det finns behov av en större kafeteria. Detta är inte 
heller något som föreningarna som nyttjar sporthallen efterfrågat.  

I motionen framförs även att ungdomarna i Brastad inte har någonstans att ta 
vägen på kvällarna. Generellt kan fritidskontoret och kommunstyrelseförvaltningen 
hålla med om detta. Det finns en mötesplats/fritidsgård för barn och unga på 
Stångenässkolan men denna verksamhet är dock tillfälligt stängd på grund av att 
skolan för närvarande behöver nyttja lokalerna. Att skapa en attraktiv plats där 
yngre barn och ungdomar vill mötas i Brastad, kräver ytterligare utredning där 
faktorer som tomtmark, ekonomi och behov bör beaktas. 

Golvet som man ansett varit halt har delvis åtgärdats med nya städrutiner. 

http://www.lysekil.se/
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 Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39 
Motion 

Beslutet skickas till  

Christoffer Zakariasson 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse

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

Datum Dnr 
2020-11-26 SBN A-2020-33 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 - 613383 
linda.wising@lysekil.se 

Svar på återremiss på motion från Krister Samuelsson om 
frukost i skolan 

Sammanfattning 
Krister Samuelsson (M) har i en motion 2019-05-08 lämna förslag på att frukost ska 
införas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2020-02-22, § 38, att avslå motionen på grund av merkostnader för 
personal. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-16, § 118, att återremittera 
ärendet med motivering att förvaltningen inte har redovisat förslag enligt punkt 2 i 
motionen och att förvaltningen får ett förnyat uppdrag enligt ovanstående för 
budgetår 2021. Den fasta kostnaden, bestående av löne-, förbruknings-, drifts- och 
sophanteringskostnader. 

Serviceavdelningen (kosten) är köp och säljorganisation och de intäkter kosten har 
kommer från beställande kund. I detta fall är det utbildningsförvaltningen som får 
ta fram förslag på hur det ska finansieras. Utbildningsförvaltningen har fått en 
tydlig uträkning på ökade kostnader utifrån olika poster så som personal, livsmedel, 
kemikalier, el och vatten. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet 
Krister Samuelsson (M) föreslår i en motion 2019-05-08 att frukost ska införas för 
alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. 

Förvaltningens synpunkter 
Frukost i skolan innebär en utökad arbetstid för personalen på serviceavdelningen i 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kommer att behövas fler personal då det 
behöver finnas personal på plats i skolan för att både förbereda frukosten, göra 
beställningar och utföra efterarbete. Detta medför ökade personalkostnader. Enligt 
beräkningsförslag från serviceavdelningen skulle de ökade kostnaderna öka med ca 
500 tkr/år för förvaltningen. Kostnaderna omfattar lönekostnader, kemikalier, 
vatten, papper/plast, el och sopor. Den största kostnaden är lönekostnaden på 400 
tkr. 
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Per Garenius Linda Wising   
Förvaltningschef Handläggare 
 
Bilaga 
Beräkningsunderlag 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Grundskola Inskrivna barn Pers/Pedag TOTALT
Ökad kostnad 
fasta delen

Livsm,kost Yogh 
m fling

Livsm,kost 
Havregrynsgröt Interna priser 19

Särskola Gs 18 16 34 6 440 71 172 61 307 Livsmedelskostnad /port 10,13 10,13
Mariedalsskolan 370 50 420 132 379 879 178 757 319 Livsmedelskostnad /port 11,76 11,76
Gullmarsskolan 7-9 425 50 475 152 057 994 308 856 492 Skoldagar 178 178
Gullmarsskolan 0-6 273 23 296 97 674 619 611 533 729 Fast kostad 2,01 kr 2,01
Bro Skola 55 9 64 19 678 133 970 115 401
Bergs skola 52 6 58 18 605 121 410 104 582
Stångenässkolan 228 38 266 81 574 556 812 479 635
Skaftöskola 83 13 96 29 696 200 955 173 101

1504 205 538 101 3 577 416 3 081 566

Ökade lönekostnader motsvarande 100%uph 364815
Ök kost kem 90000
Ökade kostn papper plast 22500
Ökade kostnader för vatten och el G-skolan 38500
Ökade kostnader sophämtning 10% 22000

537815

2,01

Total kostnad 4 115 231 3 619 381
Avräknat fritids 
frukost akt 5010 394455 394455

3 720 776 3 224 926

Aktivitet 5010 år 2018 MP 200 
Frukost 394455

Fritids Frukost Mellanmål Mellanmål 630103
Berg 25 30

Bro 25 30
Aktivitet 5010 år 2018 MP 200 dvs 
frukost och mellanmål 1024558

Stångenäs 60 70
Mariedal 40 120
Gullmarsskolan 60 90
Skaftö 25 34
Särskola 4 4

239 378
Procentuellt 38,5 61,5

Grundskolan Fsk-åk 9



Tjänsteskrivelse

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

Datum Dnr 
2020-11-18 SBN A-2018-19 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523-61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 

Reviderad delegationsordning 2021-01-01 

Sammanfattning 
Delegationsordningen med ärendenummer A-2018-19 antogs av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09 och har reviderats under 2019 och 2020. 
Justeringar har behövts göras under de flesta punkterna som är markerat i röd text. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till 
delegationsordning att gälla fr o m 2021-01-01. 

Ärendet 
Tilläggen i delegationsordningen är markerade med röd text. 

Per Garenius        Linda Wising  
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Bilaga 
Delegationsordning 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Handläggare för vidare befordran till berörda 



 Datum Dnr 
 2020-12-10 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,  § 158 
Uppdaterad 2020-01-30, § 22 
Uppdaterad 2020-04-30, § 89 
Uppdaterad 2020-12-17, §  
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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 
- T 

OSL Offentlighets- och 
sekretesslagen 

EnC Enhetschef 
-ADM (adm enhet) 
-FAST (fastighet) 
-SERV (kost och städ) 
- GP (Gata&Park) 
- HAMN (Hamnenheten) 
- KONC (Kontaktcenter) 

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 TAS BORT 

(Har ersatts av Traf och EnC 
Gata&Park) 

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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1. Generella förutsättningar  
(Skall röra hela förvaltningen, Plan&Bygg får egen rubrik) 

 Ärendetyp 1:1-1:24 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 

FC 
KD eller 
SBN 

 

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 
FC 

 

1:6 Undantag om avgift för 
allmän handling samt 
fastställande av taxa vid 
oenighet 

AvdC Handl 
FC 

 

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 

SBNO   
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vid förrättningar av 
skilda slag. 

1:10 Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 
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 

FC   

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 

AvdC Berörd 
AvdC 
FC 

Se 9:1 
Ex 
tjänsteskrivelse 
som är 
bristfällig. Mest 
tillämplig för 
bygglov men 
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Se dock 9 kap 22 § PBL 
och 6 kap 10 § PBF 

även andra 
delegater. 

1:14 Beslut att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning om en 
ansökan/framställning 
har återkallats eller 
frågan förfallit av annan 
anledning 

Berörd 
handläggare 

Berörd 
AvdC 

 

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 
Handl 

  

1:21 Beslut om 
rättelse/ändring av 
beslut som delegaten 
fattat enligt de förutsätt-
ningar som anges i 36–
39 §§ FL 

FC 
AvdC 

AvdC 
FC 

Exempelvis fel i 
upphandling, 
bygglov, 
beställningar 
etc 

1:22 Beslut att avvisa 
överklagande av beslut 

FC AvdC  
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som kommit in för sent 
enligt vad som anges i 
45 §  FL 

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 2:1-2:2 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. 

KOMV AvdC 
FC 

 

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. 

KOMV AvdC 
FC 

 

 

3. Ekonomiärenden/ Upphandling av varor och tjänster 
 Ärendetyp 3:1-3:10 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 
100-200 tkr 
200-500 tkr 

 
 
 
 
AvdC EnC 
EC AvdC 
KD FC 
KD 

 
 
 
 
EC AvdC 
KD FC 
EC KD 
EC 

Berörd AvdC 
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3:3 
 
 
 
 
 
 
Ny 

Godkänna till 
kommunen ställd 
säkerhet till ett belopp 
av; 
Högst 100 tkr 
100 -1000tkr 
 
Godkänna till 
kommunen ställd 
säkerhet 
 

 
 
 
 
EC 
KD  
 
AvdC 

 
 
 
 
KD 
 
 
FC 

Räcker upp till 
100 tkr för EC. 
 
FC? 
 
 
 
Oavsett belopp 

3:4 Besluta om undantag 
från bestämmelser om 
taxa eller annan avgift 
till ett belopp av; 
Högst 50 tkr 
Över 50 tkr 
 
 
Upp till 25 tkr 
25 tkr-100 tkr 
100-200 tkr 
200-500 tkr 
 
 
 

 
 
 
 
FC 
EC 
 
 
AvdC EnC 
EC AvdC 
KD FC 
KD 

 
 
 
 
EC 
KD 
 
 
EC AvdC 
KD FC 
EC KD 
EC 

 

3:5 
 
 
NY 

Tilldelningsbeslut 
upphandling: 
 
1 kr-3 mkr 
 
3 mkr-20 mkr 
 
Över 20 mkr  
 
 
prisbasbelopp – 100 tkr 
 
100 tkr -
direktupphandlingsgrä
ns  
 
Direktupphandlings-
gräns-3 mkr 
 
Över 3 mkr 
 
 

 
 
 
EnC 
 
AvdC 
 
FC 
 
 
SBN 
 
 

 
 
 
AvdC 
 
FC 
 
KD 

 
 
 
 
 

3:6 Beslut om att 
förvaltningsspecifika 
och externt samordna 
ramavtal för inköp av 
varor och tjänster 
 
 

FC 
EC eller 
KOMU 
 
EnC 

KOMU 
 
 
 
AvdC 

Tecknande av 
avtal görs av 
behöriga 
firmatecknare 
enligt särskild 
upprättad 
förteckning 
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Varje 
avdelning 
bestämmer 
detta 

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. 
 

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 m.m 

 Ärendetyp 4:1-4:13 Delegat Ersättare Kommentar 
4:1 Omfördelning av medel 

för nya 
investeringsprojekt upp 
till 1000 tkr 
 
Över 1000 tkr 

FC 
 
 
 
SBN 
??? 

KD 
 
 
 
KD 
??? 

Avser nya 
investeringar 
 
 
Beror på SBN:s 
reglemente. Borde 
vara KS som ersätter 
SBN. 
 

NY 
4:2 

Beslut om 
reinvesteringsåtgärder 
under budgetåret 

AvdC FC Avser fastställande 
av 
reinvesteringsplanen 



  

11 
 

 
NY 
4:3 

Omfördelning av medel 
för reinvesteringsprojekt 
inom SBN:s 
reinvesteringsramar 
 
 

AvdC FC Kan vidaredelegeras 

4:4 Utse beställarombud vid 
entreprenader 
 
1 kr – 
direktupphandingsgräns 
 
 
Direktupphandlingsgräns 
– 3 mnkr 
 
3 mnkr - 
 

FC 
 
 
EnC 
 
 
 
AvdC 
 
 
FC 
 

KD  

4:5 Besluta om försäljning av 
detaljplanelagd bostads- 
och industrimark enligt 
fastställda riktlinjer 

Mex AvdC Gata&Park måste 
vara remissinstans 

4:6 Överenskommelse om 
fastighetsreglering upp 
till 250 tkr 
250-500 tkr 
Över 500 tkr 

 
 
Mex 
FC 
SBN 

 
 
FC 
 
 

 

4:7 Kommunens företrädare i 
ärenden enligt 
fastighetsbildningslagen 
anläggningslagen och 
ledningsrättslagen. Samt i 
inskrivningsärenden 
enligt Jordabalken 

Mex AvdC  

4:8 Avge yttrande på 
kommunens vägnar i dess 
egenskap av 
fastighetsägare och 
granne i samband med 
bygglov 

MEX AvdC Gata&Park, 
Fastighet och Fritids 
måste vara 
remissinstans 

4:9 Servitutsupplåtelser, 
ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i 
egenskap av härskande 
fastighet 

Mex AvdC Gata&Park, 
Fastighet och Fritids 
måste vara 
remissinstans 

4:10 Servitutupplåtelse, 
ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i 
egenskap av tjänande 
fastighet  

Mex AvdC Gata&Park, 
Fastighet och Fritids 
måste vara 
remissinstans 

4:11 Dödning, utsträckning, 
sammanföring, relaxation 
av pantbrev och därmed 
jämförlig åtgärd 

Mex AvdC  
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4:12 Besluta om köp och 
försäljning av fastighet 
eller del av fastighet upp 
till 250 tkr 
250- 500 tkr 
Över 500 tkr 

 
 
Mex 
FC 
SBN 

 
 
FC 
 

 
 
 
 

NY 
4:13 

Kommunens företrädare i 
frågor som rör 
fastighetstaxering 

Mex AvdC Eftersom de flesta 
förändringar sker i 
obebyggda 
fastigheter samt 
fastighetsregleringar 

 

5. Hyror, arrenden och övriga nyttjanderätter 
 Ärendetyp 5:1-5:9 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 

Sjöbodar går 
över till 
Tekniska 

5:2 Externa hyresavtal för en 
avtalstid upp till 3 år och en 
årshyra understigande 400 tkr 

AvdC FC AC: 5 år 
EC Fastighet: 3 
år 

NY 
5:3 

Uppsägning för avflyttning och 
uppsägning pga omförhandling 
på uppdrag av annan 
nämnd/förvaltning 

EC AvdC  

NY 
5:4 

Företräda Lysekils kommun i 
tvister som rör hyresavtal 

FC KC Kan 
vidaredelegeras 

5:5 Avskrivning av hyresfordringar 
upp till 100 tkr/ärende 

FC KC  

NY 
5:6 

Teckna Internhyresavtal FC AvdC  

NY 
5:7 

Teckna hyresavtal med externa 
hyresgäster 

EC AvdC  

5:8 Upplåtelse av torghandelsplats 
samt övriga torghandelsärenden 

Traf AvdC EnC 
Gata&Park 

 

5:9 Upplåtelse av allmän plats och 
område som jämställs med 
sådan plats 

Traf AvdC EnC 
Gata&Park 

 

 

6. Planfrågor 
 Ärendetyp 6:1-6:7 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  
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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  

NY 
6:7 

Start PM Handläggare AvdC  

 
 
 

7. Trafikärenden 
 Ärendetyp 7:1-7:8 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 EnC 
Gata&Park 

 

7:2 Alla löpande 
trafiksäkerhetsärenden 
 
Fordonsflytt enligt lag 
om flyttning av fordon i 
vissa fall (LFF 1982:129) 

Traf 
 
 
Traf 
 
 

AvdC EnC 
Gata&Park 
 
AvdC EnC 
Gata&Park 
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Samt enligt FFF 
(1982:198) Förordning 
om flytt av fordon i vissa 
fall 
 
Trafikärenden i 
ovanstående avseenden 
när beslutet är av 
principiell natur 

 
 
 
 
 
 
 
 
SBN 

7:3 Avge yttranden över 
framställningar om 
uppsättande av skyltar 
och ställningar mm på 
offentlig platsmark 
enligt ordningslagen 

Traf AvdC EnC 
Gata&Park 

 

7:4 Besluta om förändringar 
av gränserna för 
tätbebyggda områden 
enligt lokala 
trafikföreskrifter 

Traf AvdC EnC 
Gata&Park 

 

7:5 Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och 
dispenser enligt 
trafikförordningen 

Traf AvdC EnC 
Gata&Park 

 

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 EnC 
Gata&Park 

 

7:7 Förordna 
parkeringsvakter enligt 6 
§ LKP 

Traf AvdC EnC 
Gata&Park 

 

NY 
7:8 

Utfärda grävtillstånd 
enligt kommunalt 
fastställd taxa 

Traf EnC 
Gata&Park 

 

 

8. Hamnfrågor  
Chef hamnenhet och chef KC? 

 Ärendetyp 8:1-8:3 Delegat Ersättare Kommentar 
8:1 Utarrendera, uthyra 

eller annars upplåta 
markområde som ligger 

AvdC FC Hur gör vi här? 
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under hamnens 
verksamhetsområde och 
med en nyttjanderättstid 
understigande 3 år 

Delegat borde 
vara EC Hamn. 

8:2 Upplåtelse av 
hamnanläggningar till 
extern aktör, ex 
båtplatser 

SBN 
FC 

EC Hamn Menar vi 
kajplatser? 

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 
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 
 
 
 

Handläggare 
ASS 

Berörd AvdC Hur gör vi här? 
 
Se vidare i 
bestämmelser 
för Lysekils 
kommuns 
småbåtshamn, 
beslutade av KF 
2013-12-19, § 1  
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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 
Handl 
Ass 

AvdC  

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 
Handl 
Ass 

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  
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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 
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) 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

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 

Sark 
Blov 

AvdC  
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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 

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. 
 

D. Ny, till- och/eller 
ombyggnad samt ändring 
av kiosk, 
transformatorstation, 
avloppspumpsstation och 
därmed jämförlig byggnad.  

9 kap. 30 §  PBL 

Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp 
 

AvdC  

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 

Blov 
Sark 
Binsp 
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-Murar och plank 
-Parkeringsplatser utomhus 

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 
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 

Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 

AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
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stycket 1 b PBL. 
Övergångsbestämmelser 13 
PBL 

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 

 
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 
 

 

Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
Blov 

AvdC 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC 
 
 
 
AvdC 
 
 
 
 
 
 
AvdC 
 
 
 
 
 
AvdC 
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F. Beslut om bygglov för 
nybyggnad utanför område 
med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 
avseende 
ersättningsbyggnader för 
befintliga som rivs eller 
flyttas 

Sark 
Binsp 

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 
behövs för nämndens prövning i 
frågan om startbesked 
10 kap. 22 § första stycket 2 PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  
 
 
 
 
 
 
 

9:24 A. Beslut om startbesked, 
10 kap.23 § PBL 
 
 

B. Startbesked enligt 10 
kap 23-24 §§ PBL, vad 
avser 6 kap 5 § 4 PBF 
installation av eldstad 
och eller rökkanal 

 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
 
Ass 

AvdC 
 
 
 
 
AvdC 

 

9:25 Beslut om att det inte behövs 
någon kontrollplan för 
rivningsåtgärder 10 kap. 18 § 
andra stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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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 
rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen 
10 kap. 29 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:32 Beslut om interimistiskt 
slutbesked 
10 kap. 36 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:33 A. Beslut om slutbesked 10 
kap. 34 § PBL  

Blov  
Sark  

AvdC  
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B. Ovanstående slutbesked 

enlig 10 kap 34-37 §§ PBL, 
vad avser installation eller 
väsentlig ändring av 
eldstad/och eller rökkanal 

Binsp  
Handl 
 
Ass 
 

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  

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 
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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 
11 kap. 24 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

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 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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anordning i byggnadsverk att se 
till att anordningen kontrolleras 
(särskild besiktning) 
8 kap. 6 § PBF 

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  

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  
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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 
avgöras innan 
gemensamhetsanläggning 
inrättas 21 § AL 

Sark 
Blov 

AvdC  

12:3 Godkänna beslut eller åtgärd 
30 § AL 

Mex 
Sark 
 

AvdC  
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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 ända-
mål 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 
Förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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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 EnC 
Gata&Park 

 

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 
AvdC 
EnC 

 

 



Tjänsteskrivelse

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

Datum Dnr 
2020-11-18 A-2020-122

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 - 613383       
linda.wising@lysekil.se 

Intern kontroll 2021 - kontrollområden 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Lysekils kommuns riktlinjer för intern 
kontroll ansvar för att det årligen sker intern kontroll.  

Förvaltningen föreslår följande kontrollområden för 2021: 
- Säkerställa att upprättande underhållsplaner till kommunens fastigheter i
huvudsak följs om det finns beslutade dokument.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar granskning av att de upprättande 
underhållsplaner till kommunens fastigheter i huvudsak följs fungerar. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Lysekils kommuns riktlinjer för intern 
kontroll, ansvar för att det årligen sker intern kontroll. Beslutet om intern kontroll 
sker i tre steg, beslut om process eller rutin som ska granskas, plan för granskningen 
samt uppföljning av den genomförda granskningen.  
Förvaltningen har tagit fram förslag på interna kontrollområden för 2021:  

- Säkerställa att upprättande underhållsplaner till kommunens fastigheter i
huvudsak följs om det finns beslutade dokument.

Förvaltningens utredning 
Syftet med kommunens underhållsplan är att kommunens lokaler och fastigheter 
ska vara ändamålsenliga och väl underhållna, för att svara upp mot de behov som 
finns för att bedriva en bra kommunal verksamhet.  

Underhållsplanen är baserad på tidigare statusinventering från 2015, samt 
fortlöpande inventeringar och bedömningar som görs av fastighetsenhetens 
personal. 

2021 års interngranskning av fastighetsenhetens verksamhet ska därför omfatta: 

- Kontroll av att 5-årig underhållsplan finns och hålls aktuell, såväl vad avser
investeringar som reinvesteringar.

- Kontroll av att fastställd drift- och underhållsstrategi efterlevs.
- Kontroll av att fastställda prioriteringar efterlevs.
- Kontroll av att myndighetsrelaterade besiktningar och provningar utförs och

är planerade.



2 (2) 

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

Per Garenius 
Förvaltningschef 

Linda Wising 
Verksamhetsutvecklare 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kvalitetschef 



Tjänsteskrivelse

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

Datum Dnr 
2020-12-08 SBN A-2020-60 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 - 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 

Månadsrapport november 2020 samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för november 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden.   

Ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. 
Information lämnas här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter november 
månad. 

Förvaltningens synpunkter 

Samhällsbyggnadsnämnden har per november ett resultat på 2,8 mkr och 
prognosen i slutet av året är +98 tkr. 

Per Garenius Linda Wising 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetsutvecklare 

Bilaga 
Månadsrapport november 2020 samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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1 Inledning 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli). 

2 Ekonomi 
2.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg 
år 

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 240,4 220,3 228,3 217,5 250,7 
Personalkostnader -89,9 -82,6 -79,0 -78,8 -88,7 
Övriga kostnader -163 -149,3 -157,0 -149,9 -173,3 
Kapitalkostnader -34,6 -31,7 -32,8 -32,7 -35,7 
Nettokostnader -47,1 -43,3 -40,5 -43,9 -47,0 
Budget nettokostnader -47,1 -43,3 -43,3 -41,7 -47,1 
Budgetavvikelse 0,0 0,0 2,8 -2,2 0,1 

2.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-
prognos 

SBF o Nämnd -2 914 -2 673 -1 310 -2 764 150 
Kontaktcenter -12 073 -11 070 -9 440 -10 473 1 600 
Tekniska avdelningen    0 0 
· Gata, park -25 359 -23 249 -24 512 -26 859 -1 500 
· Fastighetsdrift -3 339 -3 075 -2 463 -3 339 0 
· Småbåt 102 91 -403 -600 -702 
Serviceavdelningen    0 0 
· Bilar 360 330 318 360 0 
· Kost -136 -155 945 -36 100 
· Städ 0 -20 214 300 300 
Plan och byggavdelningen    0 0 
· Plan, bygg, mät -4 341 -3 988 -3 465 -3 391 950 
· Bostadsanpassning -1 850 -1 697 -1 917 -2 150 -300 
· Mex 2 454 2 247 3 154 3 254 800 
IT avdelningen 0 -19 -1 121 -300 -300 
Exploatering 0 0 -481 -1 000 -1 000 
Summa -47 096 -43 278 -40 481 -46 998 98 

2.3 Ekonomisk analys 
Samhällsbyggnadsnämnden har per november ett resultat på 2,8 mkr och prognosen i slutet 
av året är +98 tkr. 
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