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Samhällsbyggnadsnämndens  
 
kallas till sammanträde måndagen den 5 oktober kl 08.15 i Oscars Lysekil, för 
behandling av följande ärenden: 
 

Ärende 

1 

2 

 

Val av justerare; Ulf Hanstål 

Fastställande av dagordningen 

 

 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

Information/dialog vid nämndsmötet 

Information om kostpolicyn - nuläget, kl 08.20 – 08.40 
/Jenny Clasborn  

Information om handläggning färdtjänst och riksfärdtjänst, kl 08.40 
– 09.00/ Maissa Bittar  

Information om social oro i Lysekils kommun, kl 09.00 – 10.00 / 
Joakim Hagetoft, Sanna Lannesjö, Anna Nyman Holgersson och två fältare  

Remisser – inga ärenden 

 

 
 

7 

8 

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

Besvärsmål – inga ärenden 

Anmälningsärende besvärsmål - inga ärende 

 

9 

9.1 
 

10 

10.1 

10.2 
 

10.3 
 

10.4 
 

11 

11.1 
 

11.2 
 

11.3 
 

12 

12.1 
 

Tillsynsärenden 

Tillsynsärende avseende möjlig olovlig byggnation på fastigheten Skaftö-
Fiskebäck xxxx 

Bygglov  

Ansökan om bygglov för mur på fastigheten Kyrkvik xxxx  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö-Berg 
xxxx 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av båthall på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 
xxxx 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell, samt parkeringsplatser, på del av 
fastigheten Röd xxxx 

Förhandsbesked  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Åker xxxx 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Flat xxxx 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Lönndal xxxx 

Planärenden  

Beslut om godkännande av samrådsredogörelse, samt miljöbedömning av 
detaljplan för Sävens camping, del av Lyse 1:3 m.fl, Lysekils kommun 
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12.2 
 

12.3 

12.4 

12.5 
 

12.6 
 

12.7 

12.8 

 

13 

 
 
 
 
 

14 
 

15 

16 
 

17 

18 
 

19 
 

20 
 

21 

22 

 

 
 

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

Start-PM detaljplan för Mariedal 3:19 m.fl., Lysekils kommun 

Planbesked för del av Tuntorp 4:12 m.fl., Brastad, Lysekils kommun 

Godkännande av samrådsredogörelse för del av Tuntorp 4:156 m.fl., Brastad, 
Lysekils kommun  

Godkännande av utställningsutlåtande av detaljplan för Norra Tronebacken, 
Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl., Lysekils kommun – omedelbar justering 

Start-PM detaljplan för Dona 2:1 m.fl, Lysekils kommun 

Prioritering av planarbete 1 oktober 2020 till 31 januari 2021 

Offentlig del av sammanträdet 

Delegationsbeslut 

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

− Sammanställning av augusti månads bostadsanpassningsbidrag  
− Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och exploatering 
− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst augusti månad 

Information om strategi för förvaltning av kommunens fastigheter som har 
extern hyresgäst/Christian Wrangmo 

Investeringsbudget 2021 och plan för 2021–2025/Christian Wrangmo 

Initiativärende från Avalon Falcon (MP) SBN 2020-06-02, § 127 – Gällande 
grusplan på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:13/Christian Wrangmo 

Energieffektiviseringsprogram 2021–2030/Peter Karlsson 

Information om elsäkerhetsansvar inom Lysekils kommuns förvaltning/Peter 
Karlsson 

Information om det fortsatta utvecklingsarbetet av hamnverksamheten/Per 
Garenius 

Beslut om yttrande till förvaltningsrätten gällande Lysmar – omedelbar 
justering 

Uppföljning 3 2020 samhällsbyggnadsnämnden – omedelbar justering 

Information från förvaltningschef, ordförande och avdelningschefer 

 

Lysekil den 2020-09-28 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Lars Björneld Madelene Johansson 
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Nämndsekreterare  
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1 Val av justerare 
 
 
Förslag att justera dagens protokoll är Ulf Hanstål (justeringsdag 2020-10-12) 
 
 
 
 
 
 
2 Fastställande av dagordning 
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3. Information om kostpolicyn   
 
Jenny Clasborn, avdelningschef serviceavdelningen, informerar nämnden om pågående 
arbete med kostpolicyn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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4. Information om färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
Maissa Bittar, kommunvägledare, informerar nämnden om färdtjänst och riksfärdtjänst.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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5. Information om social oro i Lysekils kommun 
 
Joakim Hagetoft säkerhetsstrateg, Sanna Lannesjö integrationsstrateg, Anna Nyman 
Holgersson folkhälsostrategi samt två fältare informerar nämnden på social oro i Lysekils 
kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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6. Remisser 
 
Inga ärenden. 
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7. Besvärsmål  
 
Inga ärenden.  
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8. Anmälningsärende besvärsmål 
 
Inga ärenden.  
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9. Tillsynsärende 
 
9.1. Tillsynsärende avseende möjlig olovlig byggnation på fastigheten Skaftö-
Fiskebäck XXXX 
 
Sammanfattning 
2019-04-26 uppmärksammade samhällsbyggnadsförvaltningen att 
komplementbyggnaden man gav startbesked för 2018-08-24 ligger närmare gräns 
än 4,5 meter mot allmän platsmark, vilket inte är tillåtet. Slutbesked har ej givits. 
Fastighetsägarna informerades 2019-04-30 och en påminnelse skickades ut 
2020-02-28. 2020-05-15 gjordes platsbesök där man kunde konstatera att så var fallet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastighetsägarna XXX samt XXX ska föreläggas att 
vidta rättelse avseende komplementbyggnaden genom att flytta den inom sex månader, enligt 
givet startbesked. Alternativt riva komplementbyggnaden så att kraven gällande 4,5 meter 
från allmän platsmark uppfylls. 
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10. Bygglov 
 
10.1 Ansökan om bygglov för mur på fastigheten Kyrkvik XXXX 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet avser ansökan om bygglov för mur på fastigheten Kyrkvik xxxx med varierande höjd 
från 0.7 - 1,7 meter, och delvis vid tomtgräns till Kyrkvik xxxx. 
 
Kyrkvik xxxx är belägen utanför detaljplanelagt område, men utgör tillsammans med den 
planlagda Kyrkvik xxxx en tomt, varför den ska anses ligga inom s.k. sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Marklov krävs inte för uppfyllnad av mark på Kyrkvik xxxx i anslutning till muren, då 
fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 
 
Berörda grannar Kyrkvik xxxx, xxxx och xxxx har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Yttranden har inkommit. Sökanden har underrättats om inkomna yttranden och har 
skriftligen begärt att ärendet ska prövas i sin nuvarande form av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900) [PBL]. 
Beslutet motiveras med att åtgärden uppfyller utformningskraven, kan antas uppfylla 
tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för 
omgivningen i plan- och bygglagens mening. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar startbesked, med stöd av 10 kap. 23 § PBL, bestämmer 
att en kontrollansvarig och tekniskt samråd inte krävs för byggnadsåtgärden, samt 
godkänner kontrollplanen. 
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10.2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Skaftö-Berg XXXX  
 
Sammanfattning  
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö-
Berg xxxx.  
 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom ett bebyggelseområde med 
sammanhållen bebyggelse av sådan art att lovplikt enligt plan- och bygglagen råder i samma 
omfattning som inom detaljplanelagt område.  
 
Byggnadsnämnden beviljade den 13 december 2018 § 135 positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på den del av dåvarande Skaftö-Berg xxxx vilken nu har 
fastighetsbildats till Skaftö-Berg xxxx.  
 
Handlingarna i ärendet var detaljerade, och genom en sektion kunde det faktum att 
byggnaden hade en våning liksom byggnadens placering i höjdled specifikt utläsas. Dessa 
handlingar bildade underlag för beslutet om förhandsbesked.  
 
Den ansökan om bygglov som nu har inkommit skiljer sig från förhandsbeskedet genom att 
det har ytterligare en våning, placerad ovanpå den som förhandsbeskedet visade. Detta 
innebär att byggnaden nu blir påtagligt större i stadsbilden, sträcker sig högre upp, ligger 
ovanför klippkanten, samt påverkar utsikten för befintliga fastigheter.  
 
Berörda grannar Grönskult xxxx, Skaftö-Berg xxxx, xxxx, och xxxx, samt Stockevik xxxx, och 
xxxx har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.  
 
Förvaltningen har kommunicerat till sökanden att man avser att rekommendera 
samhällsbyggnadsnämnden att avslå ansökan.  
 
Sökanden har kommenterat inkomna yttranden och har meddelat att han vill ha ett beslut på 
befintliga handlingar.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900) [PBL].  
Beslutet motiveras med att åtgärden skiljer sig så väsentligt från förhandsbeskedet för 
fastigheten att detta inte kan anses bindande för den nu sökta åtgärden, att en så påtaglig och 
omgivningspåverkande byggnation förutsätter planläggning, att den inte kan anses uppfylla 
kraven i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL (lämplighet med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan), 
samt kan anses strida mot 2 kap. 9 § PBL (betydande olägenhet). 
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10.3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av båthall på fastigheten Skaftö-
Fiskebäck XXXXX  
 
Sammanfattning  
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig båthall på fastigheten Skaftö-
Fiskebäck xxxx.  
 
Platsen är belägen inom detaljplan 14-SKA-1207, antagen den 23 oktober 1976.  
Den aktuella platsen är i detaljplanen betecknad med Jm.  
 
På den aktuella fastigheten beviljades den 14 november 2002 § 228 bygglov för nybyggnad av 
förrådsbyggnad (båthall). Efter en överklagandeprocess där Regeringsrätten den 6 september 
2004 som högsta instans nekade prövningstillstånd, vann detta lov laga kraft.  
 
Befintlig båthall är på 576 m2, och ska nu utökas med 252 m2. Byggnadshöjd och taklutning 
är lika befintlig byggnad, och understiger de högsta tillåtna värdena.  
 
Tillbyggnaden bedöms vara planenlig.  
 
Byggherren har låtit utföra geotekniska fältundersökningar, daterade 19 mars 2020, i syfte 
att bestämma geotekniska förutsättningar för grundläggningen av tillbyggnaden.  
 
Berörda grannar Skaftö-Fiskebäck xxxx, xxxx, xxxx, 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.)00) [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 noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig:  
Namn: Martti Kurvinen    Behörighetsnummer: SC0269-13  
Giltigt till: 2023-02-20 
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10.4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell, samt parkeringsplatser, på 
del av fastigheten Röd XXXX  
 
Sammanfattning  
Ärendet avser ansökan om bygglov för hotell, samt parkeringsplatser, på del av fastigheten 
Röd xxxx.  
 
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Byggnationen utgörs av två huskroppar med sammanlagt 16 dubbelrum, varav ett är 
tillgänglighetsanpassat, samt en gemensamhetsbyggnad. I ansökan ingår även anläggandet 
av parkeringsplatser för anläggningen.  
 
Avsikten är att koppla denna anläggning till det kommunala VA-nätet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 2 april 2009 §83, samt med förnyelse den 7 
april 2011 §85, positivt förhandsbesked för fyra övernattningsstugor med vardera fyra rum 
samt en konferensbyggnad på den nu aktuella platsen.  
 
Området omfattas av riksintresse för friluftslivet, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) 
[MB], samt av riksintresset högexploaterad kust, enligt 4 kap. 4 § MB.  
 
Platsen är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 betecknad med R18.  
 
Berörda grannar Röd xxxx, och xxxx, samt Skaftö-Berg xxxx, och xxxx har getts tillfälle att 
yttra sig över ansökan.  
 
Yttranden har inkommit, och sökanden har kommenterat dessa.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900), bygglov enligt ansökan.  
Beslutet motiveras med att åtgärden inte kan anses kräva planläggning, kan anses uppfylla 
utformnings- och anpassningskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte 
kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen.  
Samhällsbyggnadsnämnden noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig:  
Namn: Martti Kurvinen    Behörighetsnummer: SC0269-13  
Giltigt till: 2023-02-20 
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11 Förhandsbesked 
 
11.1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Åker XXXX  
 
Sammanfattning  
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Åker xxxx.  
 
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför 
sammanhållen bebyggelse.  
 
Byggnadsnämnden meddelade den 15 november 2018 § 116 positivt förhandsbesked för den 
aktuella byggnadsåtgärden, inklusive avstyckning av tomt från Åker xxxx.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelade den 7 november 2019 § 177 åter positivt 
förhandsbesked för den aktuella byggnadsåtgärden, inklusive avstyckning av tomt.  
Åker xxxx har därefter fastighetsbildats, med en areal av 4.172 m2.  
 
Fastigheten ligger i anslutning till en mindre väg. Trafikmängden på denna väg är inte av 
sådan storlek att något vägbuller har ansetts nödvändigt att kalkylera.  
 
Platsen omfattas inte av strandskydd, och heller inte av bestämmelser gällande Gullmarns 
naturvårdsområde.  
 
På den aktuella platsen fanns enligt 1984-89 års inventeringar lövskog, men denna är sedan 
dess avverkad.  
 
Halva fastigheten ligger inom riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808) [MB].  
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 betecknat med R19.  
 
Miljönämnden tillstyrker att positivt förhandsbesked meddelas.  
 
Berörda grannar Uteby xxxx, xxxx, och xxxxhar getts tillfälle att yttra sig över ansökan.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen.  
Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, att 
byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, att framtida planläggning 
inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
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11.2 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Flat XXXX  
 
Sammanfattning   
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Flat xxxx.  
 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, och kan inte anses ingå i 
sammanhållen bebyggelse.  
 
Ansökan omfattade ursprungligen två nya enbostadshus och tomter, ett söder om gårdens 
befintliga byggnader, och ett norr därom. Efter synpunkter från närmaste granne i söder, Flat 
xxxx, har sökandena valt att låta denna del av ansökan utgå.  
 
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv samt naturvård, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) [MB].  
 
Platsen omfattas av riksintresset högexploaterad kust, enligt 4 kap. 4 § MB.  
 
Platsen är belägen inom Gullmarns naturvårdsområde. Länsstyrelsen har i beslut den 30 
april 2020 lämnat tillstånd enligt naturvårdsområdets föreskrifter.  
 
Den aktuella platsen är inte strandskyddad.  
 
Platsen är i Lysekils kommuns översiktsplan betecknad med R14.  
 
Miljönämnden har tillstyrkt positivt förhandsbesked enligt ansökan.  
 
Berörda grannar Flat xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra sig över 
ansökan när denna innehöll två enbostadshus.  
 
Sökanden har kommenterat yttrandena.  
 
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, 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 regional byggnadstradition, enligt Lysekils kommuns ”Råd och 
anvisningar för byggande i kulturmiljö på landsbygd”.  
Beslutet motiveras med att byggnader på den aktuella platsen kommer att vara synliga i 
landskapet. 
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11.3 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Lönndal XXXX  
 
Sammanfattning  
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Lönndal xxxx.  
 
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom sammanhållen bebyggelse.  
Byggnadsnämnden meddelade den 28 september 2017 § 107 positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på, samt avstyckning av tomt från, den nu aktuella platsen.  
Platsen omfattas av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) 
[MB], vilket också gäller för Skaftö som helhet.  
 
Platsen omfattas även av riksintresset högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB.  
 
Platsen omfattas inte av strandskydd.  
 
Platsen omfattar inga kända naturvärden eller ingår i naturinventeringar, och har intill 
nyligen varit tomtmark bebyggd för bostadsändamål.  
 
Trafikverket har i yttrande meddelat att man inte har något att erinra om byggnaden uppförs 
på 10-12 meters avstånd från vägområdet. 
  
Berörda grannar Lönndal xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra sig 
över ansökan.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att 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, att framtida planläggning 
inte försvåras, samt att det inte kan anses medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningen. 
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12 Planärenden 
 
12.1 Beslut om godkännande av samrådsredogörelse, samt miljöbedömning av 
detaljplan för Sävens camping, del av Lyse 1:3 m.fl, Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan, upprättat 
2020-05-12. Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detaljplanen har varit utskickad för samråd under 
tiden 2020-05-14 till 2020-06-25. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i en samrådsredogörelse. 
 
Kommunens har under samrådet konstaterat att ett genomförande av detaljplanen inte 
medför betydande miljöpåverkan. Kommunens ställningstagande bekräftas av Länsstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan 
och att någon miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. 
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12.2 Godkännande av utställningsutlåtande av detaljplan för Torvemyr, 
etapp 2 – del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl., Grundsund, Lysekils kommun 

 
Sammanfattning 
Rubricerad detaljplanen har varit utskickad för utställning under tiden 2012-01-13 till och 
med 2012-02-13. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
utställningsutlåtande daterat 2020-09-11. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utställningsutlåtandet av detaljplan för 
Torvemyr, etapp 2, del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl., Grundsund, Lysekils kommun.  
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12.3 Start-PM detaljplan för Mariedal 3:19 m.fl., Lysekil, Lysekils kommun  
 

Sammanfattning  
Detta start-PM har tagits fram i syfte att informera om uppstart av detaljplanearbete för 
Mariedal 3:19 m.fl., samt säkerställa startdatum och därmed vilken lagstiftning som gäller för 
detaljplanearbetet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanearbete för Mariedal 3:19 
m.fl. 
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12.4 Planbesked för del av Tuntorp 4:12 m.fl., Brastad, Lysekils kommun 

Sammanfattning 
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för del av fastighet Tuntorp 4: 12 m.fl. har 
inkommit från Coop Väst, Ekonomisk förening.  

Ansökan gäller ändring av markanvändning i syfte att lagligt berättiga den dagligvaruhandel 
som i dagsläget delvis är uppförd på järnvägsmark, samt skapa förutsättningar för 
fastighetsreglering.     

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 Tuntorp 4:12 
m.fl. 

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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12.5 Beslut om godkännande av samrådsredogörelse, samt miljöbedömning av 
detaljplan för Tuntorp 4:156 m.fl., Brastad, Lysekils kommun 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan.  

Planarbetets huvudsyfte är att utöka antalet trygghetslägenheter vid Stångenäshemmet med 
cirka 30 stycken genom att ersätta befintlig byggnad i fastighetens sydvästra del med ett nytt 
hus i sex våningar.  

Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2020-06-29 – 2020-08-14. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.  

I enlighet med 5 kap. 11 a § PBL har kommunen under samrådet konstaterat att ett 
genomförande av detaljplanen inte riskerar medföra en betydande miljöpåverkan, och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. Kommunens ställningstagande 
bekräftas av Länsstyrelsens yttrande om planens utredning om betydande miljöpåverkan, 
daterat 2020-07-10. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan 
och att någon miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. 
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12.6 Godkännande av utställningsutlåtande av detaljplan för Norra 
Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl; Lysekil 

Sammanfattning 
Ett förslag för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. har varit utställt under januari-
februari 2010. Därefter blev detaljplanen vilande på grund av markägandefrågor. 
Detaljplanen återupptogs i samband med lösning på markägandet och har efter ett par 
revideringar kopplade till framför allt strandskydd, exploateringsgrad samt 
lokalförsörjningsbehov av förskola ställts ut på nytt. Utställning nr 2 pågick under perioden 
2020-05-11 till 2020-06-21. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
utställningsutlåtande. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av ca 70-100 
bostäder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utställningsutlåtandet av detaljplan för 
Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. 
 
Omedelbar justering 
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12.6 Start-PM detaljplan för Dona 2:1 m.fl, Lysekils kommun  
 

Sammanfattning  
Detta start-PM har tagits fram i syfte att ta beslut om uppstart av detaljplanearbete för Dona 
2:1 m.fl samt säkerställa startdatum och därmed vilken lagstiftning som gäller för 
detaljplanearbetet.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanearbete för Dona 2:1 m.fl. 
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12.7 Prioritering av planarbete 1 oktober 2020 – 31 januari 2021 

Sammanfattning 
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt ska 
arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde månad och aktuell 
period är 1 oktober 2020 t.o.m. 31 januari 2021.  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av 
prioriteringar i planarbetet för perioden 1 oktober 2020 t.o.m. 31 januari 2021. 
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13.  Delegationsbeslut  
 
Följande delegationsbeslut redovisas:  
 
Handläggare för plan och bygg 

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

− Sammanställning av augusti månads bostadsanpassningsbidrag. 
 
Handläggare för färdtjänst 

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

− Sammanställning av delegerade beslut  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2020-10-05, § XX. 
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14. Information om strategi för förvaltning av kommunens fastigheter som har extern 
hyresgäst 
 
Christian Wrangmo informerar nämnden om strategi av kommunens fastigheter som har 
extern hyresgäst.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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15. Investeringsbudget 2021 och plan för 2021–2025 

Sammanfattning 
Lysekils kommun är i behov av att investera ca 553 miljoner kronor under perioden 2021–
2025 varav 82 miljoner avser 2021. Många av dessa investeringar avser byggnader där 
kommunala kärnverksamheter bedrivs dagligen. Många av dessa byggnader är i dåligt skick 
och behöver relativt omgående genomgå renoveringar samtidigt som verksamhetens 
förändrade behov skall tillgodoses. Samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram en 
investeringsbudget för 2021 och plan för 2022–2025. Kommunstyrelsens presidium, 
samhällsbyggnadsnämndens presidium och tjänstepersoner träffades i en investeringsdialog 
i juni 2020 för att hitta en arbetsordning för framtida investeringar. Då presenterades en 
investeringsplan för 2021–2025. Denna plan har under hösten bearbetats något men de stora 
investeringsbehoven ligger fast. Dessa är Fiskhamnskajen, Skaftö Skola, Bro Skola, 
Gullmarsborg och Gullmarsskolan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar framtida behov av nyinvesteringar och överlämnar 
följande prioritering till kommunstyrelsen att beakta i samband med investeringsbeslut för 
2021.  
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16. Initiativärende – gällande grusplan på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 
1:3 

Sammanfattning 
Avalon Falcon (MP) har inkommit med ett initiativärende gällande att återställa grusplan vid 
”Roskällan”, Fiskebäckskil till ängsmark efter att tillfälligt bygglov för drivmedelsstation 
löper ut 2023-12-31. Förvaltningen anser att det är för lång tid kvar för att besluta vad ytan 
ska återställas alternativt användas till. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen ska återkomma med 
förslag på vad ytan kan användas senast under verksamhetsåret 2023. 
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17. Energieffektiviseringsprogram 2021–2030 
 

Sammanfattning 
Lysekils kommun förvaltar idag ca 73 000 kvm lokaler. Med hänsyn till nationella miljö- och 
klimatmål, liksom kommunala strategier och planer behöver energieffektiviseringsarbetet 
intensifieras och struktureras samt att uppföljning behöver ske. 
 
Ett energieffektiviseringsprogram för perioden 2021 – 2030 behöver arbetas fram, inom 
vilket målsättningarna enligt den övergripande planen behöver förtydligas och fortlöpande 
följas upp. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att: 

- till nämndens möte 2020-11-05 arbeta fram ett utkast till ett strukturerat 
energieffektiviseringsprogram för perioden 2021 – 2030. 

- utifrån gällande energiplan utarbeta förslag till mätbara målsättningar, såväl 
övergripande som detaljerade mål, som kan följas upp under perioden. 

- inom ramen för programmet utarbeta en ”värstinglista” med de 10 
fastigheter/byggnader där energieffektiviseringsåtgärder bedöms ha stor ekonomisk 
besparingspotential. 

- lämna förslag till hur energieffektiviseringsåtgärderna kan finansieras. 
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18. Information om elsäkerhetsansvar inom Lysekils kommuns förvaltning 
Peter Karlsson, fastighetschef, informerar nämnden om elsäkerhetsansvar inom Lysekils 
kommuns förvaltning.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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19. Information om det fortsatta utvecklingsarbetet av hamnverksamheten 
Per Garenius, förvaltningschef, informerar nämnden om det fortsatta utvecklingsarbetet av 
hamnverksamheten.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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20.  Yttrande till förvaltningsrätten Sammanfattning  
 
Förvaltningsrätten har förelagt Lysekils kommun att yttra sig över överklaganden i rubricerat 
mål. Mål nr 8209-20, avdelning 3 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det 
överklagande beslutet strider enligt kommunen inte mot lag eller annan författning. 
Kommunens beslut har tillkommit i laga ordning och är i högsta grad en angelägenhet för 
kommunen. Vidare har beslutet fattats av behörigt organ. Mot bakgrund av vad som angivits 
i yttrandena gör kommunen sammanfattningsvis gällande att klagandena inte visat att det 
överklagande beslutet är olagligt enligt någon av grunderna i 13 kap. 8 § KL. Varför 
förvaltningen yrkar på att överklagandena ska avslås.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som yttrande till förvaltningsrätten översända 
bilagda skrivelse. 
 

Omedelbar justering 
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21. Uppföljningsrapport 3 för samhällsbyggnadsnämnden 2020 

Samhällsbyggnadsnämnden tar upp 2,1 mkr i kostnader för Covid-19 som nämnden haft till 
och med augusti enligt centrala anvisningar. Prognosen på den ordinarie driftbudgeten är 
noll avvikelse. Under sommaren så har det inte skett några större avvikelser och det har 
heller inte varit några evenemang. Handlingsplanen för budget i balans har gett effekt och 
förvaltningen räknar med att inte behöva dra ner på några underhållsåtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av förlusten 
kom från gata- och parkverksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr från 
serviceavdelningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. 
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med. 
Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av åtgärderna bevakas 
och det märks att de börjar ge effekt. Förvaltningen räknar med att arbeta vidare med sin 
ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 för 2020. 
 

Omedelbar justering 
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22. Information från förvaltningschef, ordförande och avdelningschefer 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen 
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Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2020-09-21 SBN B-2019-69 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planenheten 
Stina Norén, 0523 - 613355                                                                     
Stina.Noren@lysekil.se 
 

Beslut om godkännande av samrådsredogörelse, samt 
miljöbedömning av detaljplan för Sävens camping, 
Del av Lyse 1:3 m.fl, Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan, 
upprättat 2020-05-12. Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området 
genom planmässig reglering av mark- och vattenområden. Detaljplanen har varit 
utskickad för samråd under tiden 2020-05-14 till 2020-06-25. Inkomna synpunkter 
har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. 
 
Kommunens har under samrådet konstaterat att ett genomförande av detaljplanen 
inte medför betydande miljöpåverkan. Kommunens ställningstagande bekräftas av 
Länsstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver 
upprättas. 

 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller både själva verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till kringliggande 
fastigheter. 
 
I enlighet med 5 kap. 11 a § PBL har kommunen under samrådet konstaterat att ett 
genomförande av detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. Kommunens 
ställningstagande bekräftas av Länsstyrelsens yttrande om planens utredning om 
betydande miljöpåverkan, daterad 2020-06-18. 
 

Förvaltningens synpunkter  
De synpunkter som framkommit i yttranden under samrådsskedet bedöms kunna 
lösas på ett tillfredsställande sätt inom ramen för planarbetet. Se kommentar till 
respektive inkommit yttrande i samrådsredogörelsen. Samrådsredogörelsen för 
Sävens Camping, Del av Lyse 1:3 m.fl. föreslås därför godkännas och att planarbetet 
fortsätter enligt inriktningen i redogörelsen. 
 
 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 
Per Garenius Stina Norén 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 
 
Bilaga/bilagor 
Planbeskrivning koncept, 20-05-12 
Plankarta, 20-05-12 
Samrådsredogörelse, 20-09-21 
Länsstyrelsens yttrande om behovsbedömning, mottaget 2020-06-18 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 

http://www.lysekil.se/


Dnr: B-2019-69
Datum: 2020-05-12
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Lysekils kommun
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INLEDNING
Bakgrund
Sävens Camping AB har skickat in en ansökan om planbesked för egen fastig-
het, Lyse 1:3, samt arrenderad del av fastighet Lyse 1:27, som ägs av Skalhamns 
Fiskehamnsförening UPA. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 § 197 om att 
bevilja ansökan om planbesked.

Enligt företrädare för Sävens camping AB startade campingverksamheten i mit-
ten av 1950-talet. 
Under en period på 1990-talet bytte campingen ägare ett flertal gånger innan 
den slutligen köptes av Sävens campingklubb, som i och med detta ombildades 
till Sävens camping AB. Det finns flera ärenden, från början av 90-talet, som be-
handlade ansökningar om utökning av camping/stugby som fick avslag i bygg-
nadsnämnden med motiveringen att området saknar detaljplan och att mark-
användningsfrågorna borde lösas innan ärendet kunde avgöras. Campingen har 
även utökats utan lov, och som följd blivit pålagt krav av länsstyrelsen om att 
återställa platsen till tidigare utformning.    
Under nuvarande fastighetsägare har det ansökts om, och beviljats bygglov för en 
villavagn samt en nybyggd servicebyggnad.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller både själva verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till kringlig-
gande fastigheter. 
På fastigheterna finns det idag cirka 80 uppställningsplatser, varav 75 är fasta 
platser och resterande fem hyrs ut säsongsvis. Sökande vill med en detaljplan få 
riktlinjer för placering av campingenheterna samt grad av privatisering. Syftet 
med detaljplanen har även varit att införa bygglovsbefriade åtgärder. På så vis 
slipper varje enskild vagn skicka in en egen ansökan om bygglov vid exempelvis 
byte av vagn.

Planen innebär i korthet att det på del av mark på fastigheten Lyse 1:3 och arren-
derad del av Lyse 1:27, som är belägen närmast havet, delvis tillåts camping un-
der april till och med september och delvis tillåts att befintlig camping fortsätter 
med helårsuppställning under förutsättningen att ytterligare exploatering ej sker. 
Dessa områdena täcks även av strandskydd, men som nämnts ovan har området 
använts för campingändamål redan innan strandskyddsbestämmelserna utfär-
dades. 
I övrig del av planområdet bekräftas i huvudsak pågående markanvändning i 
plankartan med möjlighet för permanent uppställning av villavagnar och hus-
vagnar. 
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Definitioner
I planbeskrivningen används nedanstående begrepp:

Campinganläggning  Område avsett för sådan bygglovspliktig camping 
    verksamhet som avser uppställning av tält, 
    husvagnar och husbilar för boende eller övernattning. 

Campingenhet   Husvagn, villavagn, tält eller husbil inklusive 
    eventu ellt förtält eller liknande. 

Servicebyggnad   Byggnad för drift av anläggningen såsom reception,  
    kiosk, butik, restaurang, hygienutrymmen eller 
    liknande.

ÖP06    Kommunens gällande översiktsplan från 2006

SBN    Samhällsbyggnadsnämnden

Planprocessen
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7 §, Plan- 
och bygglagen, då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse 
för allmänheten samt är förenligt med kommunens översiktsplan.

 

AntagandeGranskning

La
ga

 k
ra

ft

Samråd

Preliminär tidplan för planarbetet
Samråd   april-juni 2020
Beslut om granskning sep 2020
Granskning   sep-okt 2020 
Antagande i SBN  dec 2020

PLANDATA
Lägesbestämning, areal och avgränsning
Detaljplanen omfattar de av campingen ianspråktagna delarna av fastigheten 
Lyse 1:3 och 1:27. 
Planområdet är beläget mellan Slotteberget och Humlekärrsberget i Skalhamn. 
I norr angränsar planområdet till strand och hällmark, och i söder till 
bebyggelsen i Skalhamn samhälle.
Storleken på planområdet är 2 hektar.
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Planområdets läge

Karta över planområdet

Markägoförhållanden
Sävens Camping AB är ägare till fastighet, Lyse 1:3. samt arrenderar en del av 
fastighet Lyse 1:27, som i sin tur ägs av Skalhamns Fiskehamnsförening UPA.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
I miljöbalkens 3 kap ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn skall tas till 
områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och vattenbruk, som 
har stora natur- och kulturvärden och är av betydelse för friluftslivet. Sådana 
områden ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande.

Planområdet berörs inte av några riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. 

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB
Sävens Camping ligger inom en del av Lysekils kommun som är av riksintresse 
för turism och friluftsliv (MB 4 kap. 2§) vilket främst bevakar det rörliga 
friluftslivets intressen. 
Den omfattande servicen i orter och städer utmed kusten är av största betydelse 
för turismen och friluftslivet. Det är också där som anläggningar för friluftslivets 
och turismens servicebehov har utvecklats mest. En god service och många 
turister är i många fall en förutsättning för de helårsboende människornas 
möjligheter att fortsätta att bo och verka i kustområdet och därmed bevara 
värdena. 
Detaljplanen bekräftar att delar av campingen är avsatt till säsongsbetonad 
camping. Den reglerar även att ytterligare ianspråktagande av mark inte är 
möjlig och kommer därmed inte att utgöra något hinder för friluftslivet.

Planområdet omfattas även av riksintresse för högexploaterad kust (MB 4 kap. 
4§) där fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar 
till befintlig bebyggelse. Planområdet ligger inom ett redan utbyggt område och 
förväntas inte påverka Bohuskustens natur- och kulturlandskap ytterligare. 
Planförslaget innebär däremot en förbättring av situationen på en befintlig 
camping. Planförslaget bedöms därmed vara förenligt med bestämmelserna i 
miljöbalkens 4 kap.

Planområdet ligger inte inom eller i anknytning till Natura 2000 område.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller 
för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och 
miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller 
miljö (miljökvalitetsnormer). 
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av 
EU:s vattendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter ska kartlägga och 
analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram 
för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem. Miljökvalitetsnormerna 
anger de kvalitetskrav som kommer att gälla för vattenmiljöerna. Målet är att 
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alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå minst god status under perioden 
2015-2027. 

Enligt för detaljplanen framtagen dagvattenutredning (Sweco Environment AB 
2020-03-13) avrinner planområdet till Yttre Brofjorden som är klassad som 
kustvattenförekomst och uppnår måttlig för ekologisk status. Avledningen av 
dagvatten sker direkt till recipienten utan påverkan på något nedströmsområde 
och därför behöver ingen fördröjningsvolym skapas för att omhänderta 
dagvattnet. När dagvattnet når vattenförekomsten kommer de däremot att 
blandas.
De lösta och biotillgängliga halterna utgör endast en andel av de totala halterna 
som har beräknats för dagvattnet. Den sammanfattande bedömningen är 
att den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen i vattenförekomsten inte 
försämras på grund av planområdets nyttjande och möjligheteten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna i sin helhet inte heller bedöms att försvåras till följd av 
beskriven exploatering.

Strandskydd
Delar av planområdet omfattas av strandskydd. Cirka en fjärdedel av vagnarna 
står inom, eller på gränsen till, strandskyddat område. Detta har tidigare 
behandlats av Länsstyrelsen (LST) som i ett beslut från 2006-05-29, meddelar 
att några av dessa vagnar måste flyttas utom säsong medan de andra vagnarna 
kan stå kvar hela året, men ytterligare utvidgning eller privatisering är inte 
tillåten. Detaljplanen är upprättad i linje med länsstyrelsens beslut. Det kommer 
att sökas om dispens från strandskyddet längre fram i planprocessen.

Lokala miljömål
De lokala miljömålen som redovisas i ÖP06 samt dess aktualitetsförklaring 
från 2010 ska integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och 
samhällsekonomiska intressen. De lokala miljömålen stämmer överens med de 
regionala miljömålen (antagna 2013) samt regionala tilläggsmål (antagna 2015), 
undantaget det regionala målet ”Storslagen fjällmiljö” då det inte är aktuellt i 
länet. 
Detaljplanen omfattas av miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. Då syftet med planen är att förbättra situationen i området 
genom planmässig reglering av mark- och vattenanvändning kopplat till 
fritidsbebyggelse och turism anses detaljplanen vara förenlig med miljömålet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I ÖP 06 anges delar av marken i området som lämplig för fritids- och 
turistanläggning respektive värdefull för rekreation. Detta stämmer väl överens 
med befintlig markanvändning på campingen, som är tänkt att fortsätta 
bedrivas. För att säkerställa rekreationsmöjligheterna i området är det viktigt 
att begränsa markanvändningen till dagens utsträckning.
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Kommunala planer
 Detaljplanen för Sävens camping omfattas av VA-planen för Lysekils kommun 
(antagen i kommunfullmäktige 2016-09-29), där riktlinjer och åtgärder för 
dagvattenhantering återfinns.

Detaljplaner
Planområdet är idag inte detaljplanelagt. Det finns en detaljplan sen tidigare 
i Skalhamn som tillåter bostadsanvändning, Detaljplan för Sandåker 1:26 och 
1:43 samt Slättna 1:46 och 1:63. För övrigt är det ytterligare en plan under 
framtagande i campingens omgivning, detaljplan för Norra Skalhamn, del av 
Lyse 1:2 och 1:57. Planförslaget har varit utställt under våren 2018 och nästa 
steg i planprocessen är i dagsläget att lyfta upp planen för antagande.

Planprogram
Det har inte upprättats något planprogram.

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

Sammanfattning
Kommunen har identifierat omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap 11 § och miljöbalken 6 kap 6 § 
för aktuell plan och har därefter bedömt att planförslaget är förenligt med 
bestämmelserna i Miljöbalken.
Regleringen av markanvändningen berör en befintlig campinganläggning 
och innebär ingen ytterligare exploatering. Planförslaget medför därför ingen 
skada på natur- och kulturvärden i området. Planförslaget berör inget Natura 
2000-område, medför inte någon skada på riksintressen eller åsidosätter 
miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas lokala/nationella miljömål. 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 
Kommunens första bedömning skickas på undersökningssamråd till 
länsstyrelsen.

Kommunens ställningstagande
I samband med att detaljplanen ska skickas ut på samråd ges 
länsstyrelsen tillfälle att yttra sig i ett undersökningssamråd. Syftet med 
undersökningssamrådet är att det ska bidra med information till kommunens 
bedömning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Undersökningssamrådet ska ske med länsstyrelsen och de 
kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 
planen.
Länsstyrelsen kommer skriftligen att meddela huruvida Länsstyrelsen 
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delar kommunens uppfattning att planförslaget inte kan förväntas innebära 
betydande miljöpåverkan. Kommunen ska därefter återigen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller inte. Detta ska göras genom att kommunen fattar ett särskilt beslut. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER
Natur

Mark och vegetation
Förutsättningar: 
Planområdet för Sävens Camping är cirka 2 hektar stort. Den största delen 
utgörs främst av 
gräsytor som nyttjas till uppställning av husvagnar samt mindre
grusvägar genom området. 
Väst om planområdet finns även en liten vik med en strand på ca 1600 m², 
där nivån ligger strax ovanför havsnivån. Resterande område, där de flesta 
campingenheter och faciliteter är placerade, ligger ungefär mellan 2 och 4 meter 
över havet. 
Inom området återfinns även en liten bäck med ett djup på cirka 2 meter under 
marknivå, flödandes från sydöst till nordväst.

Planförslaget: 
Planförslaget innebär inga ändringar av marken eller vegetationen inom 
planområdet.

Geoteknik
Förutsättningar: 
Campingen omges till stor del av berg i dagen. Berget framträder främst öst om 
planområdet. Här sträcker sig berget upp till ca 15 meter över havsnivå. 
Utöver bergpartierna framträder även bergsslänter i syd- och nordväst. Dessa 
bergsslänter sträcker sig endast upp till 2,5 meter i höjd över marknivå innanför 
campingområdet.
ÅF Infrastructure AB har utrett de geo- och bergtekniska förhållandena på 
och i anslutning till planområdet, 2019-11-07 och 2019-09-11. Resultatet av 
utredningarna redovisas i följande text, uppdelat i tre rubriker: skredrisk, 
bergras och blocknedfall samt radon.

Skredrisk
Enligt utredningarna har ingen pågående omfattande erosion observerats i 
bäckfåran, därför bedöms inget erosionsskydd vara nödvändigt i dagsläget. 
Resultatet av beräkningarna visar att stabiliteten mot bäcken i undersökt 
område uppfyller kraven för säkerhet mot skred för glidytor som slår upp i höjd 
med uppställningsplatserna för villavagnarna. 
Även mindre glidytor som inte träffar uppställningsplatserna har i 
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beräkningarna tillfredställande säkerhet.
Sättningar och bärighet bedöms inte vara ett problem med hänsyn till områdets 
användning som campingyta. Små sättningar kopplade till låg packningsgrad 
i ytliga jordlager kan tänkas uppstå under stöd till villavagnar. Detta bedöms 
dock inte vara ett problem som kräver något annan än eventuellt lokal åtgärd.

Blocknedfall och bergras
I den bergtekniska utredningen har planområdet delats upp i fyra geografiska 
zoner. Dessa beskrivs nedan.

Ortofoto med undersökt område markerat i rött. De fyra olika zonerna av berg i dagen, samt 
en bäck är markerade.

Zon 1 
Berggrunden i zon 1 har gynnsamma spricksystem och anses inte behöva några 
åtgärder. 

Zon 2 
Mindre block återfinns i detta område likväl den södra delen i zon 2. Här 
rekommenderas bergrensning av mindre block efter kontroll med skrotspett. 

Zon 3 
Berggrunden i zon 3 är det område som har högst risk för blocknedfall. Det finns 
två stora bergpartier som anses potentiellt ostabila och inneha skiviga brott som 
stupar ut ur skärningen. I dessa bergpartier kan det behövas bergförstärkande 
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åtgärder i form av bultning beroende på förekomsten av ett ytterligare 
spricksystem som kan ligga i bakkanten av berget. 

Zon 4 
Bergsförhållandena i zon 4 likt zon 1 är gynnsamma och anses inte behöva några 
åtgärder.

Radon
Berggrunden inom campingområdet innehåller höga värden radon och 
klassificeras därför som ett högradonriskområde. Detta beror på den 
högstrålande Bohusgraniten som förekommer i området. I områden med hög 
radonrisk behövs byggnader där människor vistas mer än tillfälligt byggas 
radonsäkert.

Planförslaget:
Skredrisk
Även om glidytorna i beräkningarna har tillfredställande säkerhet är de svåra att 
med tillförlitligt resultat bedöma då lokala variationer i geometri och eventuellt 
lokala svagheter i jorden spelar en avgörande roll. Hänsyn bör tas till att lokala 
små släppor/ skred inte kan uteslutas. Med anledning av detta rekommenderas 
i den geotekniska utredningen att ett avstånd från släntkrön på minst 1 m hålls. 
Detta regleras i planen med en bestämmelse om att inom detta avstånd till 
släntkrön ska marken hållas fri från uppställningsytor. 
Befintliga staket, trädäck eller andra lätta objekt tillhörandes 
uppställningsplatserna som redan finns på plats bedöms inte påverka 
stabiliteten och kan stå kvar förutsatt att de inte lutar synbart. Lutande 
objekt ska flyttas utanför angivet avstånd. Vid nyetablering ska ett minsta 
avstånd på 1 m från släntkrön hållas för alla ovan nämnda tillbehör till 
uppställningsplatserna.

Blocknedfall och bergras 
De rekommenderade åtgärderna i zon 2 och 3 har utförts inför att detaljplanen 
har skickats ut på samråd. Cirka fyra kubikmeter berg rensades ner. Åtgärderna 
har beskrivits av AFRY i ”PM för bergteknik, inspektion och utförda åtgärder” 
(2019-12-19).
Under bergförstärkningen identifierades två ytterligare platser med lösa block. 
Dessa
bedöms inte rasa ner utan yttre åverkan i dagsläget. De skulle däremot kunna 
tas ner
med spett. På grund av blockens höjd och position valdes det att inte rensa 
dessa då
risken bedömdes alltför stor att träffa underliggande husvagnar.
På det ena stället sattes expanderbult ut som markörer för att senare kunna 
identifiera
om frost på vintern påverkat blockets position. 
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Radon
Detaljplanen tillåter endast camping och tillfällig vistelse och innefattar inte 
några byggnader för stadigvarande vistelse. Ett radonsäkert byggande behöver 
således inte regleras i detaljplanen.

Bebyggelseområden

Bebyggelse
Förutsättningar: 
Det har bedrivits camping på området sedan mitten av 1950-talet. På 60-talet 
kom de första villavagnarna, som står längs med Humlekärrsberget. Det byggdes 
även altaner och vagnarna var uppställda hela året. På 90-talet fick alla vagnar 
tillåtelse av campingägaren att var uppställda året runt. 
Idag finns det 75 villa- och husvagnar med fasta platser inom planområdet. På de 
fasta platserna är campingenheterna uppställda under hela året. Såväl husvagnar 
uppställda under längre tid än en normal semesterperiod som villavagnar omfat-
tas enligt 9 kap. 2 § PBL av bygglovsplikt, då de definitionsmässigt är byggna-
der, och då byggnader kräver bygglov vid nybyggnad och väsentliga ändringar. 
Flyttning av en befintlig byggnad till en annan plats jämställs i det avseendet med 
nybyggnad. Detsamma gäller för byte av villavagn.
I tillägg finns det även fem stycken platser som hyrs ut under sommarsäsongen. 

Altaner på högst 1,2 meter över marken har i rättspraxis ansetts vara bygglovs-
befriade. Det finns även rättsfall där fristående altaner under 1,2 meters höjd 
har ansetts bygglovsbefriade. Andra bestämmelser, exempelvis gällande strand-
skydd, kan dock hindra att fristående altaner byggs på vissa ställen.

På fastigheten Lyse 1:27 i den nordliga delen av planområdet nyttjar Sävens cam-
ping marken till uppställning av båtar och kärror enligt ett arrendeavtal med 
Skalhamns hamnförening från 2016. 

Campinganläggningen inkluderar en servicebyggnad, som är påkopplad kommu-
nalt vatten- och avloppsnät, samt en förrådsbyggnad. 

Planförslaget: 
Det planeras inte för några förändringar av bebyggelsen inom campingområdet. 
I länsstyrelsens beslut från 2006 gällande campingverksamhet på strandskyd-
dat område föreläggs Sävens Camping att uppfylla villkor att tillse att camping-
anläggningen inte utvidgas eller att campingenheterna inte privatiseras ytterli-
gare inom strandskyddat område.  I syfte att bekräfta den befintliga bebyggel-
sen inom campinganläggningen på strandskyddat område samt förtydliga vad 
Länsstyrelsens krav innebär har campingenheterna i detaljplanen reglerats med 
utnyttjandegrad och utformningsbestämmelser som styr bruttoarea och höjd uti-
från befintlig situation. Även antalet campingenheter regleras i plankartan med 
bestämmelse om maximalt antal campingenheter där uppställning hela året är 
tillåtet inom strandskyddat område.
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Den delen av campinganläggningen som inte ligger inom strandskyddat område 
regleras också med bestämmelser om bruttoarea samt höjd, men däremot inte 
med bestämmelse om antal tillåtna campingenheter.

Även om det inte planeras för några ändringar av bebyggelsen införs det bygglovs-
befriade åtgärder för campingenheter med tillhörande friggebodar i syfte att för-
enkla processen vid underhåll av vagn samt byte av vagn eller uppställningsplats.
Det införs även bygglovsbefriade åtgärder för uppställning av båtar och tillhö-
rande kärror i den nordliga delen av planområdet samt för den delen av camping-
anläggningen som inte ligger inom strandskydd.

Omgivningar och service
Förutsättningar: 
Sävens camping ligger i den norra delen av Skalhamn. Norr, öster och väster om 
planområdet finns det ingen bebyggelse. Campinganläggningen ligger i direkt 
anknytning till Brofjorden, inbäddad på gräsytor mellan klippor och berg. 

Enligt statistiska centralbyrån har Skalhamnssamhället cirka 150 folkbokförda 
invånare inom en landareal av cirka 53 hektar vilket gör att Skalhamn är 
den tredje mest befolkade småorten i Lysekils kommun och den andra mest 
tätbefolkade. 
Merparten av kommunens allmänna och kommersiella utbud finns i 
centralorten Lysekil. Den närmaste mataffären ligger i Dalskogen vid infarten 
till Lysekils tätort, cirka en mil bort.
Cirka två kilometer norrut ligger Preems raffinaderi, men det finns ingen visuell 
koppling från Sävens Camping.

Planförslag:
I dagsläget planeras det inte för några förändringar av service i omgivningen, 
men Preems raffinaderi står inför en eventuell utökning av sin verksamhet. Om 
det kommer att bli av medför det en ökad inflyttning och därmed ett ökat behov 
av service i området.

Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningarn inom planområdet.

Kulturmiljö
Förutsättningar: 
Skalhamn ligger i ett typiskt bohuslänskt kustlandskap med gräsytor mellan 
granitkullar. I små havsvikar, som går in i landskapet, har det etablerats 
småbåtshamnar med sjöbodar. 
Skalhamn är en småort med blandad bostadsbebyggelse från äldre och nyare 
tid. Äldre trähus på torpargrund blandas med nybyggda villor. Bebyggelsen 
består främst av enbostadshus, men det finns även ett fåtal radhus. 
Enligt nuvarande campinggäster började marken nyttjas för campingändamål 
redan på 1950-talet. Historiska kartor visar att området dessförinnan nyttjades 
till åker- och betesmark. 
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Skalhamn är inte utnämnt som en speciellt värdefull miljö i Lysekils program 
för vård och bevarande av kulturmiljöer. 

Planförslaget: 
Detaljplanen kommer inte att medföra några förändringar för kulturmiljön eller 
den bohuslänska landskapsbilden.

Gator och trafik

Gator, gång- och cykelvägar 
Förutsättningar: 
Sävens camping nås från väg 162 via väg 834 och 835 samt via väg 839 mot 
Preems raffinaderi och därefter Bergrumsvägen. I ÖP 06 är väg 834, 835 
och 839 markerade som huvudstråk i Lysekils gång- och cykelnät. Även 
Bergrumsvägen är markerad som en övrig länk i GC-nätet. Bergrumsvägen är 
dimensionerad för att klara förflyttningen av omfattande sprängmassor ner till 
utfyllnadsområdet vid Basteviksholmarna. Vägen har därför bättre geometrisk 
standard och bättre bärighet än andra vägar i närområdet. 
Infarten till campingen, samt två grannfastigheter, utgörs av en grusväg, som 
underhålls av Sävens Camping AB. Västtrafik nyttjar delar av grusvägen för att 
vända sina bussar.
Vägen som går genom campingen fungerar som ankomstväg till 
campingenheterna samt servicebyggnaden. I norr ändrar vägen karaktär till 
promenadstig och fortsätter dels i nordvästlig riktning ner till vattnet och dels i 
östlig riktning där den kopplar på lokalvägen upp mot Blötan.

Planförslaget: 
Det planeras inte för några ändringar beträffande väg till, samt in på 
planområdet.

Kollektivtrafik
Förutsättningar: 
Västtrafiks busslinje 853 har sin ändhållplats vid infarten till campingen. 
Bussen går cirka fem turer mellan Skalhamn och Lysekil Södra Hamnen på 
vardagar och tre turer på helger. 

Planförslaget: 
Detaljplanen medför inga ändringar för kollektivtrafiken.

Parkering, varumottag, utfarter
Förutsättningar: 
Parkering av fordon sker vid sidan av campingenheten eller vid lämplig 
anslutning utan att hindra övrig framfart. Utöver detta har Sävens Camping 
kompletterat med ytterligare 6-8 parkeringsplatser både för aktieägare och 
besökande på ägd mark. På arrenderad mark finns ytterligare parkeringsplatser 
att tillgå.
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Planförslaget: 
Det planeras inte för några förändringar gällande parkeringsbehovet.

Tillgänglighet
Förutsättningar: 
Planområdet är plant med god tillgänglighet.

Planförslaget:
Inga konsekvenser gällande tillgängligheten tillkommer i och med den nya 
detaljplanen.

Friytor

Lek och rekreationsområden
Förutsättningar: 
I ÖP 06 är det markerat en möjlig sträckning för vandringsled genom 
planområdet. 
Planområdets närområde består till stor del av orörd natur som är mer eller 
mindre tillgänglig via naturstigar från vägen genom campinganläggningen. 

Planförslaget: 
Vägen genom området har prickmarkerats i syfte att säkerställa tillgängligheten 
genom området och därmed tillgodose ÖP 06 samt riksintresset för rörligt 
friluftsliv.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Förutsättningar: 
Servicebyggnaden, med duschar, toaletter, kök samt tvättstuga, är påkopplad 
det kommunala VA-nätet.

Sweco Environment AB har genomfört en utredning av dagvatten, skyfall och 
stigande hav. Utredningen har sammanfattats i en rapport. Dagvattenutredning 
samt detaljerad studie av skyfall och stigande hav vid Sävens Camping (2020-
03-17). Figurerna som visas följande finns med som bilagor till utredningen.
Sweco har genomfört datorsimuleringar för 10-årsregn för befintlig bäck och 
trumma genom planområdet. Den framtida översvämningsrisken har kartlagts 
med en beräkningsmodell som representerar avrinning, avledning på markytan 
och i bäck och trumma.
I modelleringen ses att översvämning sker då kapaciteten i bäckens kulvert med 
dimension 1 meter överskrids. Kulverten blir en flaskhals och vatten ställer sig 
i lågpunkter uppströms, se röd punkt i figur nedan. Därmed skulle en kulvert 
med en dimension på cirka 1200 mm behövas för att avleda flödet.
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Beräknad flödesavledning vid ett klimatanpassat 10-årsregn (nuläge). Röd punkt markerar 
kulvert där trycklinjen överstiger kapaciteten i kulvert i bäcken. Tätheten på de svarta pilarna 
indikerar flödeshastigheten av det avrinnande vattnet.

Inom planområdet har campingen anlagt avledande dagvattenlösningar i 
form av dräneringsrör och stenkista med makadam för att avleda dagvatten 
från planområdet till havet. Vid skyfall har befintlig dränering underordnad 
betydelse. För ett konservativt resultat har dräneringsledningarnas 
flödeskapacitet inte beaktats i modelleringen.

Figuren nedan visar en nulägesbild av ett beräknat maximalt vattendjup vid ett 
klimatanpassat 100-årsregn i nuläge.
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I utredningen av skyfall hänvisar Sweco till Göteborgs underlag för föreslagna 
planeringsnivåer vid 100-årsregn.  
Detta innebär att det vid skyfall ska vara tillgänglighet/ framkomlighet 
för räddningsfordon, dvs. ett maximalt vattendjup om 20 cm. Dessutom 
rekommenderas en säkerhetsnivå på 20 cm till färdigt golv vid nybyggnation 
inom detaljplanen med utgångspunkt från beräknade vattennivåer och 
vattendjup vid ett 100-årsregn.

Exempel på visualisering av planeringsnivåer vid skyfall (Göteborgs Stad, 
Stadsbyggnadskontoret 2019).

Planförslaget:
I detaljplanen ligger kulverten i bäcken inom ett användningsområde för 
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teknisk anläggning (E). Den byts ut och dimensioneras efter behov utifrån 
Swecos utredning (2020-03-17) samt i överenskommelse med LEVA utifrån 
eventuella åtgärder uppströms i bäcken. Då kulverten till största del ligger på 
angränsande fastighet behöver eventuella ändringar göras i samarbete med 
ägaren till fastigheten Lyse 1:53.

El, tele, värme
Varje uppställningaplats har el-anslutning (10A, 13A och 16A). 
Campingenheterna har elektrisk uppvärmning.

Avfallshantering
Förutsättningar: 
Sävens Camping AB ansvarar för avfallshanteringen på campingen. Avfallet 
samlas i utvändigt placerade kärl vid servicehuset. Rambo kör in på 
campingområdet och hämtar avfallet.

Planförslag:
Inga förändringar planeras. Rambos riktlinjer för avfallshantering ska fortsätta 
följas.

Hälsa och säkerhet

Riskanalys
Under rubriken ”Geoteknik” beskrivs risken för blocknedfall och bergras som 
har studerats i en av ÅF Infrastucture Ab utförd utredning daterad 2019-09-11. 
De rekommenderade åtgärderna har utförts inför att detaljplanen har skickats 
ut på samråd.

Buller
Detaljplanen medför inga ökade störningar. 

Brandsäkerhet
Förutsättningar: 
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, skall ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning 
hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller 
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. De åtgärder 
som vidtas kan vara såväl tekniska som organisatoriska. Åtgärder av teknisk 
karaktär kan till exempel vara utrustning för brandsläckning medan åtgärder av 
organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. Sävens camping 
har brandsläckare utplacerade över campingområdet som förnyas med jämna 
mellanrum enligt upprättat schema. Det informeras även om brandsäkerhet på 
campingens anslagstavla.

Campingen har olika typer av uppställningsplatser. De campingenheter som 
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står uppställda under hela året definieras som byggnader och ska således inte 
placeras närmare varandra än 8 meter (BBR 5:6). Sävens Camping AB har 
låtit AFRY Safety inventera avstånden mellan campingplatser och redogöra 
för minsta acceptabla skyddsavstånd med avseende på brandspridning mellan 
campingenheterna utifrån värmestrålningsberäkningar. Resultatet av denna 
utredning har sammanfattats i ett brandtekniskt utlåtande (2020-04-28). 
Sammantaget görs bedömningen att campingplatser kan uppföras på ett 
avstånd mindre än 8,0 meter om det inte understiger 5,0 meter. Vidare ska 
strålningsskydd uppföras mellan campingplatser där avståndet underskrider 5,0 
meter.
För övriga campingenheter, som inte är att betrakta som byggnader, föreskriver 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ett avstånd mellan 
enheterna på minst 4 meter inklusive eventuella förtält.

Rekommenderade avstånd enligt broschyr Brandsäker camping - tips och råd till dig som 
campinggäst upprättad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna broschyr 
tar endast upp information gällande säkerhetsavstånd för husvagnar, husbilar och tält för att 
minimera risken för att brand uppstår eller sprids. 

Planförslag:
Då uppställning av husbil, husvagn och villavagn med tillbehör är 
bygglovsbefriade skrivs det in en upplysning i kartan om att Samtlig byggnation 
inom planområde ska uppföras så skydd mot olyckor och brand enligt gällande 
lagkrav efterlevs, samt i enlighet med AFRYs brandtekniska utlåtande (2020-
04-28).

Havsnivåhöjning
Förutsättningar: 
Enligt länsstyrelsen rapport Stigande vatten – en handbok för fysisk planering 
med tillhörande underlag Faktablad – KUSTEN (Version 2.0) ligger delar av 
campinganläggningen inom zon 2 och 3 (2,2-3,2 meter över havet, RH2000), 
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vilket innebär att det krävs åtgärder för att möjliggöra för delårsboende och 
besöksboende. 
I den nordvästra delen av planområdet ligger en liten del av campingen inom 
zon 4 (<2,2 meter över havet, RH2000).

      
Zonindelning (all mark som inte är markerad     Zonindelning och användningsområden
ligger i zon 1)

Zoner och planeringsnivåer (Faktablad - KUSTEN Version 2.0)

Planförslag:
Inom de delar av campinganläggningen som i sin tur ligger inom zon 2 
och 3 tillåts tillfällig vistelse, villavagnar, servicebyggnader samt friluftsliv 
och camping. En bestämmelse om lägsta golvnivå har lagts till för 
användningsområdet som tillåter servicebyggnader.
I den delen av campinganläggningen som ligger inom zon 4 tillåts 
campingenheter i form av tält, husbil eller husvagn, med begränsad 
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uppställningsperiod, då dessa innebär ett mycket temporärt 
övernattningsalternativ. De bedöms inte drabbas av direkt påverkan av 
havsnivåhöjning. Dessa typer av campingenheter tillåts således inom samtliga 
zoner. 

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor

Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande och underhåll samt 
ansvaret för allmän platsmark inom ett planområde. 
Detaljplanen innefattar ingen allmän plats och därmed heller inget 
huvudmannaskap.

Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren/arrendatorn är ansvarig för att exploateringen inom hela 
detaljplanen blir utförd. 
LEVA i Lysekil AB är ägare till, samt ansvarig för drift av, de ledningar som 
ligger inom u-områdena. Fastighetsägaren/arrendatorn i sin tur är ansvarig för 
genomförande och drift för övriga anläggningar inom detaljplanområdet.

Avtal
Det förekommer inget behov av avtal.

Fastighetsrättsliga frågor

Markägande
Sävens camping AB är ägare till fastigheten Lyse 1:3 och arrenderar en del av 
Lyse 1:27, som i sin tur ägs av Skalhamns Hamnförening.
 
Servitut/Ledningsrätt
Fastigheten Lyse 1:3 lastas av en ledningsrätt för vatten och avlopp, 1484-
85/29.1, och ett officialservitut för väg, 1484-93.3.
Planförslag:
Detaljplanen medför inga ändringar för servitutet. Ett u-område för LEVAs VA-
ledningar inrättas i plankartan.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen medför inga ändringar för berörda fastigheter.
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Ekonomiska frågor

Va- anläggningsavgift 
Det är inte aktuellt med någon ny VA-anslutning.

Fjärrvärme
Det finns ingen möjlighet för påkoppling av fjärrvärme inom planområdet.

Bergras/Blocknedfall
De bergtekniska åtgärder som utförts enligt rekommendation i bergteknisk 
utredning (ÅF Infrastructure AB, 2019-09-11) har bekostats av berörd 
fastighetsägare.

Planavgift
Vid bygglovsprövning kommer inte planavgifter att tas ut. Bygglovsavgifter 
kommer att tas ut enligt gällande taxa.

Tekniska frågor 

Vatten, spillvatten och dagvatten
Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ska anläggas och bekostas av 
fastighetsägaren, på ett av kommunen godkänt sätt.
Det är fastighetsägarens ansvar att kulverten i bäcken, inom E1-område i 
plankartan, har en dimension som är anpassad till flödet i bäcken.

Brand och säkerhet
Det är Sävens Campings ansvar att följa Boverkets byggregler (BBR 5:6). Det 
brandtekniska utlåtandet som AFRY Safety har tagit fram på uppdrag av Sävens 
Camping AB (2020-04-28) är primärt i förhållande till brandskyddskrav i BBR 
28 (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2019:2) samt BBRAD 3 (BFS 
2011:27 med ändringar till och med BFS 2013:12) där analytisk dimensionering 
med kvantitativ verifiering tillämpas avseende föreskrift 5:61 Allmänt under den 
överordnade föreskriften 5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader.
Det är även Sävens Campings ansvar att följa Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps rekommendationer samt Statens räddningsverks allmänna råd 
och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar (SRVFS 2004:12). 

Bergras och blocknedfall
De rekommenderade åtgärderna i bergteknisk utredning (ÅF Infrastructure, 
2019-09-11) har utförts och beskrivits i en egen rapport (AFRY, 2019-12-19).

Övriga frågor

Vattenverksamhet
Vid förändrad avledning, så som byte av kulvert, behöver det göras en anmälan 
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om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

PLANPROCESSEN
Planen går nu in i samrådsskedet. Myndigheter, sakägare och andra berörda 
parter informeras och bereds tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. 
Efter samrådet sammanställs samtliga ytt¬randen i en så kallad 
samrådsredogörelse. I den presenteras även kommunens kommentarer till 
yttrandena. 
Efter samrådstiden kommer samrådsredogörelsens slutsatser och förslag till 
fortsatt arbete beaktas. Utefter det tas ett nytt förslag, en så kallad gransk-
ningshandling, fram. När granskningshandlingarna är färdigställda kommer 
de ställas ut för granskning. Under granskningen kommer myndigheter, fastig-
hetsägare och andra berörda parter informeras och beredas tillfälle att lämna 
synpunkter på planförslaget. 
Efter granskningen sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit 
in i ett utställningsutlåtande. Eventuellt kan mindre justeringar behöva göras 
utifrån de synpunkter som då kommit in. Därefter kan detaljplanen först 
godkännas för egen del av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
för att därefter antas av kommunfullmäktige.

MEDVERKANDE I PLANARBETET FRÅN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stina Norén, planeringsarkitekt
Matti Lagerblad, plankoordinator
Maria Gillberg, samordningsansvarig
Susanna Regnér, mark- och exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stina Norén   
Planhandläggare
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Koord inatsyste m : SW EREF 99 1200
Höjd syste m : RH 2000
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Fastighe tsre d ovisning oc h kartinne hå ll
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M e te r

PLANBESTÄMMELSER
Följand e  gälle r inom  om rå d e n m e d  ne d anstå e nd e  b e te c kningar.
End ast angive n använd ning oc h utform ning är tillå te n.
Där b e te c kning saknas gälle r b e stäm m e lse n inom  he la p lanom rå d e t.

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Friluftsliv oc h cam p ing, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .N

N1 Friluftsliv oc h cam p ing, up p ställning av husvagnar 1/4 - 30/9, 
PBL 4kap . 5 § 1 st 3 p .

Planom rå d e sgräns
Använd ningsgräns
Ege nskap sgräns
Ad m inistrativ gräns
Ege nskap sgräns oc h ad m inistrativ gräns

Tillfällig viste lse , V illavagnar, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .O1
Tillfällig viste lse , V illavagnar, Se rvic e b yggnad e r, 
PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .O2

E1 Kulve rt und e r väg, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

UPPLYSNING
Sam tlig b yggnation inom  p lanom rå d e  ska up p föras så  skyd d  m ot olyckor
oc h b rand  e nligt gälland e  lagkrav e fte rle vs, sam t i e nlighe t m e d  b rand te kniskt utlå tand e  
(AFRY, 2020-04-28).

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Utformning

Mark

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom förand e tid e n är 5 å r ., PBL 4 kap . 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

f1 Nivå  p å  färd igt golv för se rvic e b yggnad e r ska vara lägst +2,7 m e te r (RH2000) 
om  inte  annat öve rsväm ningsskyd d  anord nas till d e nna nivå , 
PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

e 2 Största tillå tna b ruttoare a p e r villavagn e lle r husvagn är 25 m ², 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 3 Största tillå tna b ruttoare a för altan p e r c am p inge nhe t är 30 m ², 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

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

M arke n få r inte  förse s m e d  b yggnad , PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

End ast up p ställd a b å tar e lle r kärror få r p lac e ras, PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 1 Inom  om rå d e t få r e nd ast 17,0 (m axim alt antal) cam p inge nhe te r up p föras, 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 4 Största tillå tna b ruttoare a p e r villavagn e lle r husvagn är 45 m 2, 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 5 Största tillå tna b ruttoare a för altan p e r c am p inge nhe t är 45 m 2, 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

)—+0,0 Högsta noc khöjd  är angive t värd e  i m e te r öve r angive t nollp lan , 
PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

n1 M arke n få r e j förse s m e d  stake t, ste np lattor, rab atte r e lle r träd äc k, 
PBL 4 kap . 10 §

p 1 Byggnad , villavagn, husvagn, husb il oc h tält ska  p lac e ras m inst 1 m e te r frå n 
släntkrön ne r m ot b äc ke n., PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

u1 M arkre se rvat för allm ännyttiga und e rjord iska le d ningar. Kvarte rsm ark, 
PBL 4 kap . 6 §

a1 Bygglov krävs inte  för up p ställning av husvagn e lle r villavagn m e d  
tillhörand e  altan m e d  stake t e lle r p lank up p  till 1,1 m e te r öve r
m arke n, sam t tak öve r altan. Be stäm m e lse n gälle r und e r förutsättning att
d e taljp lane n inte  änd ras e lle r up p hör att gälla. Kvarte rsm ark, 
PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .
Bygglov krävs inte  för up p ställning av b å tar oc h  tillhörand e  kärror. 
Be stäm m e lse n gälle r und e r förutsättning att d e taljp lane n inte  änd ras e lle r up p hör 
att gälla. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .

a2

Bygglov krävs inte  för e n frigge b od  p å  m axim alt 10 m 2 p e r c am p inge nhe t. 
Be stäm m e lse n gälle r und e r förutsättning att d e taljp lane n inte  änd ras e lle r up p hör 
att gälla. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .

a3

GRUNDKARTA
Fastighe tsgräns
Traktgräns
Fastighe tsb e te c kning0:00

Trap p a

Gå ngb ana

Stig
Körb ana/gå ngb and a m e d  kantste n

Körb ana

Ägoslagsgräns
Dikee

Ste nm ur9 9 9 9 9 9 9
Stake tU U U U

Häc kq q q

Byggnad e r, take ns b e gränsningslinje r re d ovisad e

Byggnad e r, fasad linje r re d ovisad e

Nivå kurva30

Be fintlig m arknivå , RH000,00
Slänt

Elle d ningY

Stolp eY

[! Be lysningsstolp e
V Elskå p

b
N

PLANHANDLINGAR
- Plankarta
- Planb e skrivning (2020-05-12)
- Fastighe tsförte c kning (2020-04-16)
- Utre d ningar
     Dagvatte n (Swe c o Environm e nt AB, 
     2020-03-17)
     Ge ote knik (ÅF Infrastructure  AB, 
     2020-03-06)
     Be rgte knik (ÅF Infrastructure  AB, 
     2019-09-11)
     Be rgte knik, Insp e ktion oc h utförd a 
     å tgärd e r (AFRY, 2019-12-19)
     Brand te kniskt utlå tand e  (AFRY, 
     2020-04-28)
- Be slut om  c am p ingve rksam he t p å  
  strand skyd d at om rå d e

Bygglov krävs inte  för b rand avskiljand e  anord ning up p  till 3,0 m e te r öve r m arke n. 
Be stäm m e lse n gälle r und e r förutsättning att d e taljp lane n inte  änd ras e lle r up p hör 
att gälla. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .

a4

SAM RÅDSHANDLING
DETALJPLAN FÖR

Säve ns Cam p ing
De l av Lyse  1:3 m .fl.
LYSE, LYSEKILS KOM M UN
Up p rättad  2020-05-12       Dnr: B 2019-69

Stina Norén
Planhand läggare
Sam hällsb yggnad sförvaltninge n
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Postadress: Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:

Ert ärendenummer B-2019-69

Samråd om behovsbedömning tillhörande förslag till detaljplan 
för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl i Lysekils kommun, Västra 
Götalands län
Handlingar daterade 2020-05-12 för samråd 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar

Om ärendet
Kommunen har begärt samråd med Länsstyrelsen om den behovsbedömning som 
har genomförts i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen (1998:905) samt  4 
kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) 

Länsstyrelsens bedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

I detta beslut har planhandläggaren Daniel Andersson varit föredragande och 
beslutande. I den slutliga handläggningen har även synpunkter från 
vattenavdelnigen och naturavdelnignen inhämtats

Daniel Andersson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-06-18,  B-2019-69
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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

 Datum Dnr 
 2020-09-11 SBN B-2020-745 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan och Bygg 
Stina Norén, 0523 – 61 33 55 
stina.noren@lysekil.se 
 
Godkännande av utställningsutlåtande av detaljplan för 
Torvemyr, etapp 2 – del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl., 
Grundsund, Lysekils kommun 

 
Sammanfattning 
Rubricerad detaljplanen har varit utskickad för utställning under tiden 2012-01-13 
till och med 2012-02-13. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats 
i ett utställningsutlåtande daterat 2020-09-11. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utställningsutlåtandet av 
detaljplan för Torvemyr, etapp 2, del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl., Grundsund, 
Lysekils kommun.  

 
Ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra etableringen av ett bostadsområde med 
möjlighet till upp emot 50 bostäder med både småhus, kedjehus, radhus och 
flerbostadshus inom del av de kommunägda fastigheterna Skaftö-Backa 3:351 och 
3:193. Området blir en andra etapp på den bostadsutbyggnad som har påbörjats 
med Torvemyr etapp 1. 

Detaljplanen har varit utställd under tiden 2012-01-13 till och med 2012-02-13. En 
kungörelse om utställningen var införd i dagstidningarna Bohusläningen 2012-01-14 
och Lysekilsposten 2012-01-13. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i ett utställningsutlåtande. 

Arbetet med att ta fram detaljplanen för Torvemyr etapp 2, del av Skaftö-Backa 
3:351 m.fl. har legat vilande sedan 2015 fram till våren 2020. En anledning till 
uppehållet i planarbetet var att byggnadsplanen från 1969, som täcker den norra 
delen av detaljplaneområdet, omfattades av ett förordnande enligt § 113 i den 
tidigare byggnadslagen. Denna paragraf innebar att en exploatör kunde bli skyldig 
att utan ersättning upplåta mark för allmän plats. För att möjliggöra 
detaljplaneförslaget skickades det, efter utställning, in en ansökan till länsstyrelsen 
om upphävande av § 113 inom detaljplaneområdet för Torvemyr etapp 2. Ansökan 
kom aldrig upp till beslut, men är ej längre aktuell då förordnandet upphörde att 
gälla 2019-01-01.  

 
Förvaltningens utredning 
Utifrån de synpunkter som har framförts under, och som följd av, utställning 
kommer planhandlingarna att justeras. De föreslagna justeringarna berör inte 
någon av länsstyrelsens överprövningsgrunder. De påverkar ej heller miljön inom 
planområdet eller en del av detta, som är av betydande intresse för allmänheten, 
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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

eller har påtaglig betydelse för sakägare och andra inom det område som berörs av 
ändringen. 

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen efter sammanställning av ett 
utställningsutlåtande sända det, eller ett meddelande om var det finns tillgängligt, 
till alla som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Då det är drygt åtta år sedan 
detaljplanen var på utställning kommer förvaltningen att sända meddelandet till de 
myndigheter, sakägare och andra som är berörda av planen oavsett huruvida de har 
yttrat sig i ärendet eller fått sina synpunkter tillgodosedda. I meddelandet ombeds 
mottagarna att göra en aktualitetskontroll av sitt yttrande i syfte att pröva om 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av planhandlingarnas aktualitet är 
korrekt eller ej. Om det i denna prövning framgår att planhandlingarna ej längre är 
aktuella och i behov av större justeringar kan de komma att behöva ställas ut på 
nytt. Om planhandlingarnas aktualitet däremot bekräftas överlämnas planförslaget 
till kommunfullmäktige för antagande. 

 
 
 
 
Per Garenius Stina Norén 
Förvaltnignschef Planhandläggare 
 
Bilagor 
Utställningsutlåtande, 2020-09-11 
Dagvattenutredning med tillhörande bilagor, Tyréns 2020-04-09 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
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DAGVATTENBERÄKNINGAR 

Dagvattenberäkningar som redovisas i denna bilagan är för planområdet Torvemyr etapp 2. 

Beräkningar har gjorts enligt Svenskt Vatten P110 och med hjälp av underlag från Lysekils 

kommun.  

1 DAGVATTENFLÖDE 

1.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna dimensionerande 

flöden, se ekvation 1: 

𝑞
𝑑 𝑑𝑖𝑚

= 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 

där 

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

A = Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑         = Avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟)    = Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟       = Regnets varaktighet 

 

Enligt P110 och överenskommelse med kommunen: 

• Avrinningskoefficient enligt tabell 4.8 och 4.9 i P110.  

• Fördröjningsanläggningen dimensioneras för 20 års-regn, som är minimikrav vid 

dimensionering av nya dagvattensystem inom tät bostadsbebyggelse enligt P110. 

• För framtida scenarier används klimatfaktor 1,25. 

 

Regnintensitet beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: 

 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2                    (2) 

 

där 

 

𝑖Å = Regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑇𝑅 = Regnvaraktighet, [minuter] 

Å = Återkomsttid 
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1.2 DAGVATTENFLÖDE FÖRE EXPLOATERING 

DAGVATTENFLÖDE AVRINNINGSOMRÅDE 1F 

Varaktighet Återkomsttid Regnintensitet 
Deltagande 

yta 

Reducerad 

Yta 
Tillrinning 

minuter år l/s*ha ha ha l/s 

10 20 287 0,2 0,09 24,7 

20 20 190 0,9 0,39 74,0 

30 20 145 2,3 0,90 131,2 

40 20 119 3,2 1,27 151,5 

50 20 102 3,2 1,29 131,2 

60 20 89 3,2 1,29 115,4 

 

DAGVATTENFLÖDE AVRINNINGSOMRÅDE 2F 

Varaktighet Återkomsttid Regnintensitet 
Deltagande 

yta 

Reducerad 

Yta 
Tillrinning 

minuter år l/s*ha ha ha l/s 

10 20 287 0,25 0,1 28,9 

20 20 190 0,9 0,36 68,4 

30 20 145 1,1 0,42 61,4 

40 20 119 1,1 0,45 53,7 

50 20 102 1,1 0,45 45,9 

60 20 89 1,1 0,45 40,3 

 

DAGVATTENFLÖDE AVRINNINGSOMRÅDE 3F 

 

Varaktighet Återkomsttid Regnintensitet 
Deltagande 

yta 

Reducerad 

Yta 
Tillrinning 

minuter år l/s*ha ha ha l/s 

10 20 287 0,3 0,1 33,5 

20 20 190 1,1 0,4 82,4 

30 20 145 1,6 0,6 93,6 

40 20 119 1,8 0,7 87,0 

50 20 102 2,1 0,9 87,8 

60 20 89 2,4 0,9 85,6 
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1.3 DAGVATTENFLÖDE SAMT MAGASINERINGSVOLYM EFTER EXPLOATERING 

DAGVATTENFLÖDE SAMT MAGASINREINGSVOLYM AVRINNINGSOMRÅDE 1E  

Varaktig

het 

Återkom

st- 

tid 

Regnintens

itet inkl. 

klimatfakto

r 

Deltagan

de 

yta 

Reducer

ad 

yta 

Tillrinni

ng 

Utflö

de 

Erforderlig 

magasinsvo

lym 

minuter år l/s•ha ha ha l/s l/s m
3

 

10 20 358 4,6 1,8 645,6 151,5 296,5 

20 20 237 4,6 1,8 427,4 151,5 331,1 

30 20 182 4,6 1,8 327,2 151,5 316,2 

40 20 149 4,6 1,8 268,5 151,5 280,8 

50 20 127 4,6 1,8 229,5 151,5 234,0 

60 20 112 4,6 1,8 201,4 151,5 179,8 

 

DAGVATTENFLÖDE AVRINNINGSOMRÅDE 2E  

Varaktighet Återkomsttid 

Regnintensitet 

inkl. 

klimatfaktor 

Deltagande 

yta 

Reducerad 

Yta 
Tillrinning 

minuter år l/s*ha ha ha l/s 

10 20 358 1,1 0,43 153,4 

20 20 237 1,1 0,43 101,5 

30 20 182 1,1 0,43 77,7 

40 20 149 1,1 0,43 63,8 

50 20 127 1,1 0,43 54,5 

60 20 112 1,1 0,43 47,9 

 

DAGVATTENFLÖDE AVRINNINGSOMRÅDE 3E 

Varaktighet Återkomsttid 

Regnintensitet 

inkl. 

klimatfaktor 

Deltagande 

yta 

Reducerad 

Yta 
Tillrinning 

minuter år l/s*ha ha ha l/s 

10 20 358 1,1 0,42 151,9 

20 20 237 1,1 0,42 100,6 

30 20 182 1,1 0,42 77,0 

40 20 149 1,1 0,42 63,2 

50 20 127 1,1 0,42 54,0 

60 20 112 1,1 0,42 47,4 
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2 DAGVATTENDAMM  

2.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  

 

Dammvolym och permanent vattenyta för rening:  

 

𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑉𝑝 + 𝑉𝑑 

 

𝐴𝑝 = 𝜑 ∗ 𝐴 ∗ K𝐴𝜑 

 

där 

 

𝑉𝑃  = Permanent volym, [m
3
]. För rening och för att få en vattenspegel.  

𝑉𝑝 = 𝑁𝑑𝑎𝑝 ∗ 𝑉𝑑1 = 𝑁𝑑𝑎𝑝 ∗ 10 ∗ 𝜑 ∗ 𝐴 ∗ r𝑑𝑎 

 

𝑉𝑑  = Fördröjningsvolym, [m
3
].  

𝑉𝑑 = 𝑉𝑑1 + 𝑉𝑑2 

 

𝑉𝑑1 = Nedre fördröjningsvolym för effektivare rening [m
3
]. Denna dimensioneras 

normalt för att omhänderta en medelavrinningsvolym och för en tömningstid på 

12–24 timmar. 

𝑉𝑑1 = 10 ∗ 𝜑 ∗ 𝐴 ∗ r𝑑𝑎 

 

𝑉𝑑2 = Övre fördröjningsvolym för fördröjning av toppflöden [m
3
]. Denna volym 

dimensioneras för att hantera flödet vid ett regn med dimensionerad 

återkomsttid. 

𝑉𝑑2 =  𝑉𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡 

 

𝑁𝑑𝑎𝑝 = Antal gången årligt medelflöde under medelregn. Rekommendation våta 

dammar 1–1,5 

r𝑑𝑎 = Årligt medelregndjupt. Rekommendation för rening 3-8mm.   

 

𝜑 = Avrinningskoefficient. Sammanvägda avrinningskoefficient för hårdgjorda 

ytor efter exploatering  

A = Områdets yta [m
2
]. Hårdgjorda yta inom området (Tak och asfalt).  

K𝐴𝜑 = Regressionskonstant (m2/ha red). Rekommendation våta dammar 150 (70-

400)    

 

Medelvattendjup:  

ℎ𝑚 = 𝑉𝑝/𝐴𝑝 

 

Dammens yta berör på djupet. Svenskt Vatten rekommenderar ett vattendjup mellan 1 till 

1,5. 
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2.2 DIMENSIONERING DAGVATTENDAMM  

Area A ha 0,9 

Avrinningskoefficient 𝝋 - 0,8 

Ndap - 1 

Regndjupt  mm 8 

Regressionskonstant KAφ m
2
/ha  150 

Dammdjup  m 1,5 

Permanent volym Vp m
3
 58 

Regleringsvolym Vd1 m
3
 58 

Regleringsvolym Vd2 m
3
 331 

Total damm volym Vtot m
3
 447 

Area permanent Ap m
2
  108 

Medelvattendjup hm m 0,5 

Total dammarea  m
2
 300 
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DAGVATTENBERÄKNINGAR 

Dagvattenberäkningar som redovisas i denna bilagan är för planområdet Torvemyr etapp 2 

och 3. Dagvattenberäkningar har gjorts endast för avrinningsområdet som påverkar 

dimensionering av dagvattendammen.  

 

Beräkningarna har gjorts enligt Svenskt Vatten P110 och med hjälp av underlag från Lysekils 

kommun.  

1 DAGVATTENFLÖDE 

1.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna dimensionerande 

flöden, se ekvation 1: 

𝑞
𝑑 𝑑𝑖𝑚

= 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 

där 

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

A = Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑         = Avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟)    = Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟       = Regnets varaktighet 

 

Enligt P110 och överenskommelse med kommunen: 

• Schablonkoefficient används för beräkningarna efter exploateringen. 

Schablonkoefficient är lika med 0,5. 

• Fördröjningsanläggningen dimensioneras för 20 års-regn, som är minimikrav vid 

dimensionering av nya dagvattensystem inom tät bostadsbebyggelse enligt P110. 

• För framtida scenarier används klimatfaktor 1,25. 

 

Regnintensitet beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: 

 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2                    (2) 

 

där 

 

𝑖Å = Regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑇𝑅 = Regnvaraktighet, [minuter] 

Å = Återkomsttid 
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DAGVATTENFLÖDE FÖRE EXPLOATERING   

 

Varaktighet Återkomsttid Regnintensitet 
Deltagande 

yta 

Reducerad 

Yta 
Tillrinning 

minuter år l/s*ha ha ha l/s 

10 20 287 0,5 0,2 62,1 

20 20 190 1,9 0,8 142,9 

30 20 145 3,8 1,5 220,6 

40 20 119 4,8 1,9 233,1 

50 20 102 4,8 1,9 199,2 

60 20 89 4,8 1,9 174,9 

 

DAGVATTENFLÖDE EFTER EXPLOATERING 

Varaktighet Återkomst- 

tid 

Regnintensitet 

inkl. 

klimatfaktor 

Deltagande 

yta 

Reducerad 

yta 

Tillrinning  Utflöde Erfoderlig 

magasinsv

olym 

minuter år l/s•ha ha ha l/s l/s m
3

 

10 20 287 8,6 5,2 1854,0 233,1 972,5 

20 20 190 
8,6 5,2 

1227,3 233,1 1193,0 

30 20 145 8,6 5,2 939,5 233,1 1271,6 

40 20 119 8,6 5,2 771,0 233,1 1291,1 

50 20 102 8,6 5,2 659,0 233,1 1277,7 

60 20 89 
8,6 5,2 

578,4 233,1 1243,3 

 

2 DAGVATTENDAMM  

2.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  

 

Dammvolym och permanent vattenyta för rening:  

 

𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑉𝑝 + 𝑉𝑑 

 

𝐴𝑝 = 𝜑 ∗ 𝐴 ∗ K𝐴𝜑 

 

där 

 

𝑉𝑃  = Permanent volym, [m
3
]. För rening och för att få en vattenspegel.  

𝑉𝑝 = 𝑁𝑑𝑎𝑝 ∗ 𝑉𝑑1 = 𝑁𝑑𝑎𝑝 ∗ 10 ∗ 𝜑 ∗ 𝐴 ∗ r𝑑𝑎 

 

𝑉𝑑  = Fördröjningsvolym, [m
3
].  

𝑉𝑑 = 𝑉𝑑1 + 𝑉𝑑2 
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𝑉𝑑1 = Nedre fördröjningsvolym för effektivare rening [m
3
]. Denna dimensioneras 

normalt för att omhänderta en medelavrinningsvolym och för en tömningstid på 

12–24 timmar. 

𝑉𝑑1 = 10 ∗ 𝜑 ∗ 𝐴 ∗ r𝑑𝑎 

 

𝑉𝑑2 = Övre fördröjningsvolym för fördröjning av toppflöden [m
3
]. Denna volym 

dimensioneras för att hantera flödet vid ett regn med dimensionerad 

återkomsttid. 

𝑉𝑑2 =  𝑉𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡 

 

𝑁𝑑𝑎𝑝 = Antal gången årligt medelflöde under medelregn. Rekommendation våta 

dammar 1-1,5 

r𝑑𝑎 = Årligt medelregndjupt. Rekommendation för rening 3-8mm.   

 

𝜑 = Avrinningskoefficient. Schablonvärde enligt Svenskt Vatten P110.  

A = Områdets yta [m
2
]. Hårdgjorda yta inom området (Tak och asfalt) 

K𝐴𝜑 = Regressionskonstant (m2/ha red). Rekommendation våta dammar 150 (70-

400)    

 

Medelvattendjup:  

ℎ𝑚 = 𝑉𝑝/𝐴𝑝 

 

Dammens yta berör på djupet. Svenskt Vatten rekommenderar ett vattendjup mellan 1 till 

1,5. 

2.2 DIMENSIONERING DAGVATTENDAMM  

Hårgjordayta A ha 2,3* 

Avrinningskoefficient 𝝋 - 0,8 

Ndap - 1 

Regndjupt  mm 8 

Regressionskonstant KAφ m
2
/ha  150 

Dammdjup  m 1,5 

Permanent volym Vp m
3
 165 

Regleringsvolym Vd1 m
3
 165 

Regleringsvolym Vd2 m
3
 1291 

Total damm volym Vtot m
3
 1621 

Area permanent Ap m
2
  310 

Medelvattendjup hm m 0,5 

Total dammarea  m
2
 1080 

* Det har uppskattats att 30% av den totala arean för etapp 2 och etapp 3 är hårdgjorda 

yta.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Tyréns AB har fått i uppdrag att uppdatera och komplettera en dagvattenutredning som 

gjordes av BBK teknik & miljökonsulter år 2014 för planområdet Torvemyr i sydöstra delen 

av Grundsund i Lysekils kommun. Planområdet är indelat i tre etapper där etapp 1 är 

färdigställd. Planområdet ska exploateras med flerfamiljshus och enfamiljshus.  

I den tidigare utredningen studerades dagvattenlösning för etapp 2 och 3. Exploatering av 

etapp 3 är osäker på grund av en hög telemast som finns nära området.  

 

I den här rapporten utreds etapp 2. Det ska även utredas hur byggnationen av etapp 3 

skulle påverka omfattningen av föreslagen dagvattendamm.  

 

Den tidigare utredningen kompletteras med: 

 

• Beräkning enligt nya rekommendationer (P110) 

• Utreda möjlig flytt av planerad dagvattendamm 

• Kartläggning av konsekvenser på 100 års-regn 

• Utredning av reningsbehov 

• Utredning av kapacitet nedströms 

• Dammens omfattning scenario etapp 2 och etapp 3 

 

 

Figur 1. Översiktlig bild etapp 2 och etapp 3. Den gula linjen är gränsen för etapp 2. Gränsen för etapp 3 är 
oklart.  (Autocad online karta) 
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2 UNDERLAG OCH RIKTLINJER 

Följande underlag och riktlinjer har använts: 

• Befintlig utredning ”Dagvattenutredning_BBK_20140123” 

• Befintliga dagvattenledningar i dwg  

• Grundkarta i dwg 

• Plankarta i dwg 

• Detaljskiss i dwg 

• Dagvattenberäkningar utförs enligt Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av 

dag- drän- och spillvatten (Svenskt vatten, 2016) 

• VA-policy för Lysekil Kommun, 2015 

3 ETAPP 2 

3.1 AVRINNINGSOMRÅDEN 

En rinnvägsanalys har utförts i programmet Scalgo för att identifiera avrinningsområden 

inom etapp 2 i planområdet. Analysen visar att det finns tre avrinningsområden, se Figur 2 

och Figur 3:  

 

Avrinningsområde 1: Dagvattnet rinner mot nordväst och vidare till diket öster om 

kyrkogården.  

 

Avrinningsområde 2: Dagvattnet rinner mot sydväst direkt till diket öster om kyrkogården.  

 

Avrinningsområde 3: Dagvattnet rinner mot Torvemyr damm och vidare till diket längs 

med vägen O785. 
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Figur 2. Figuren visar avrinningsområden i etapp 2 före exploatering. Benämning 1F, 2F och 3F, där F står 
för Före exploatering. Pilarna i figuren visar rinnvägarna översiktligt.  (Scalgo)  

 

En framtida exploatering av etapp 2 medför att avrinningsområdena ändras. 

Avrinningsområde 1 blir större då dagvatten från hårdgjorda ytor inom avrinningsområde 2 

leds till planerad dagvattendamm. Detta innebär att avrinningsområde 2 minskar och 

därmed också flödet till Torvemyr damm. Avrinningsområde 3 påverkas inte av 

exploateringen. I Figur 3 visas avrinningsområden i etapp 2 efter exploatering.  

 

 

Avrinningsområden: 
Blår färg:       1F 
Grön färg:     2F 
Orange färg: 3F Torvemyr damm 

Dike öster om 
kyrkogården 

Avtappningspunkt 
Avrinningsområde 1F 
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Figur 3. Figuren visar avrinningsområden i etapp 2 efter exploatering samt rinnvägar. Benämning 1E, 2E 

och 3E, där E står för efter exploatering. (Scalgo) 

3.2 MARKANVÄNDNING 

Sammanställning av markanvändning före och efter exploatering visas i tabell 1 och tabell 

2. Planområdet utgörs idag av oexploaterad naturmark beläget på en bergplatå. 

Markanvändningen efter exploatering har tagits fram med hjälp av underlag av detaljskiss 

för etapp 2.  

 

Avrinningskoefficienter för olika ytor har använts enligt P110.  

 

Tabell 1. Sammanställning av markanvändning före exploatering etapp 2 

 

 

 

 

 

Markanvändning  Avrinningsområde 

1F (ha) 

Avrinningsområde 

2F (ha) 

Avrinningsområde 

3F (ha) 

Avrinningskoefficient 

Berg 3,22 1,06 2,39 0,4 

TOTAL YTA 6,7 ha 

Avrinningsområden: 
Blår färg:       1E 
Grön färg:     2E 
Orange färg: 3E 

Avtappningspunkt. 
Ny planerad damm 

Torvemyr damm 

Dike öster om 
kyrkogården 
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Tabell 2. Sammanställning av markanvändning efter exploatering för etapp 2 

 

3.3 DAGVATTENFLÖDE ETAPP 2 

Dagvattenflöde före och efter exploatering har beräknats vid 20-årsregn för olika 

regnvaraktigheter för varje avrinningsområde inom etapp 2 och sammanfattas i tabell 3. 

Beräkningar redovisas i Bilaga 2. 

 

Dagvattenberäkningar har gjorts enligt Svenskt Vatten P110. Rationella metoden har 

använts för att beräkna dimensionerande flöden. För framtida scenarier används 

klimatfaktor 1,25. 

Tabell 3. Största dagvattenflöden före och efter exploatering etapp 2 

Avrinningsområde 

Flöde före exploatering 

(l/s) 
Flöde efter exploatering 

(l/s) 

1 151,5 331,1 

2 68,4 153,4 

3 93,6 151,9 

 

3.4 ERFORDERLIG MAGASINSVOLYM ETAPP 2 

Erforderlig magasineringsvolym för etapp 2 har beräknats så att dagvattenflödet från 

exploateringsområdet inte ska bli större än idag. 

 

Flödet som påverkar dagvattensystemet nedströms kommer från avrinningsområde 1. 

Avrinningsområde 2 exploateras inte och rinner direkt till diket öster om kyrkogården. 

Avrinningsområdet 3 rinner till Torvemyr damm. Detta innebär att det bara är flödet från 

avrinningsområde 1 som påverkar dimensionering av dagvattendammen.  

 

Utflöde från dagvattendammen begränsas till 152 l/s vilket motsvarar flödet från 

avrinningsområde 1 innan exploatering.  

 

Den största erforderliga magasinsvolym vid 20-årsregn är 331 m
3
 och uppkommer vid ett 

regn med 20 minuters varaktighet. Beräkningar redovisas i Bilaga 2. 

4 ETAPP 2 OCH ETAPP 3 

Det är inte bestämt om etapp 3 ska byggas i framtiden, men kommunen vill tydliggöra hur 

en eventuell byggnation av etapp 3 påverkar dimensionering av planerad dagvattendamm.   

 

För att genomföra beräkningarna har det endast tagits hänsyn till området som rinner mot 

planerade dagvattendammen.  

Markanvändning  Avrinningsområde 

1E (ha) 

Avrinningsområde 

2E (ha) 

Avrinningsområde 

3E (ha) 

Avrinningskoefficient 

Berg 2,3 1,1 1,1 0,4 

Tak 0,3 - - 0,9 

Asfalt 0,6 - - 0,8 

Gröna ytor 1,3 - - 0,1 

TOTAL YTA 4,5 ha  1,1 ha  1,1 ha   
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Markanvändningen för etapp 3 är oklar och därför används avrinningskoefficienten som 

Svenskt Vatten rekommenderar per typ av bebyggelse. Schablonavrinningskoefficienten 

sätts till 0,6 för dagvattenberäkningar efter exploatering av etapp 2 och 3.  

4.1 AVRINNINGSOMRÅDE  

Gränsen för avrinningsområdet i etapp 2 och 3 innan exploatering har tagits fram med 

hjälp av skissunderlaget samt programmet Scalgo. Avrinningsområdet innan exploatering 

är 4,8 ha stort. Efter exploatering blir avrinningsområdet 8,6 ha stort då dagvatten från 

hårdgjorda ytor leds till dagvattendammen.  

 

 

Figur 4. Avrinningsområden etapp 2 och etapp 3 innan exploatering (Autocad online karta) 

 
 
 

Torvemyr damm 

Dike öster om 
kyrkogården 

Avtappningspunkt 
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Figur 5. Avrinningsområden etapp 2 och etapp 3 efter exploatering (Autocad online karta) 

 

4.2 DAGVATTENFLÖDE ETAPP 2 OCH ETAPP 3 

Dagvattenflödet före och efter exploatering har beräknats för olika regnvaraktighet för 

avrinningsområdet som avvattnas till planerade dagvattendamm från etapp 2 och etapp 3. 

Beräkningarna redovisas i Bilaga 3. Dimensioneringsförutsättningar är i enlighet med 

Svenskt Vatten P110.  

 

Tabell 4. Största dagvattenflöden före och efter exploatering etapp 2 och etapp 3.  

 Före exploatering  Efter exploatering 

Avrinningsområde 

exploatering (ha) 
4,8 8,6 

Flöde (l/s) 233,1  1854 

 

Avtappningspunkt. 

Ny planerad damm 

Torvemyr damm 

Dike öster om 
kyrkogården 
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4.3 ERFORDERLIG MAGASINVOLYM ETAPP 2 OCH 3 

Erforderlig magasineringsvolym för etapp 2 och 3 har beräknats så att dagvattenflödet från 

exploateringsområdet inte blir större än idag.  

 

Utflöde från dammen begränsas till 233 l/s vilket motsvarar flödet från etapp 2 och 3 till 

avtappningspunkt.  

 

Den största erforderliga magasinsvolym vid 20-årsregn är cirka 1291 m
3
 och uppkommer 

vid ett regn med 40 minuters varaktighet. Beräkningar redovisas i Bilaga 3.  

5 DAGVATTENDAMM 

I tidigare utredning är förslaget att placera en dagvattendamm söder om 

exploateringsområdet på privat mark. Kommunens önskemål är att dammen ska placeras 

inom kommunal mark, strax norr om det tidigare förslaget. I Bilaga 1 framgår nytt förslag 

på placering av dagvattendamm. 

 

Den nya placeringen ligger uppströms det tidigare förslaget och dagvattnet rinner naturligt 

mot dammen. Marken lutar brant i området. Ytan där dammen föreslås bli placerad ligger i 

ett något flackare område. Utrymmet är begränsat men bedöms räcka till för att anlägga en 

damm för etapp 2. Schaktarbeten kan behövas för att få tillräcklig volym. 

 

Vid exploatering av både etapp 2 och 3 krävs en större dagvattendamm. Ytan som behövs 

för dammen bedöms inte kunna rymmas inom den mer flacka delen av området. Det skulle 

innebära omfattande bergsschakter. Hur fördröjning av dagvatten från etapp 2 och etapp 3 

ska ske bör utredas vidare.   

 

Dagvattendammens funktion är att fördröja inkommande flöde efter exploatering samt att 

rena dagvattnet från föroreningar.  

 

Dagvattendammen föreslås utformas som en våt damm. Detta innebär att dammen har en 

permanent vattenyta samt en regleringsvolym för att hantera fördröjningsvolymen.  

Dimensioneringen är gjord enligt Svenskt Vattens rapport Utformning och dimensionering 

av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten.  

 

För att beräkna permanent vattenvolym har hänsyn tagits endast till hårdgjorda ytor. 

Hårdgjorda ytor är huvudkällan för föroreningar och genom att bara ta med dessa ytor kan 

dagvattendammen göras något mindre.  

 

Dagvattendammens volym kan bli mindre genom att minska regleringsvolymen. Förslagsvis 

används endast den övre fördröjningsvolymen för fördröjning av toppflöden. Dammen kan 

också utformas torr, det vill säga utan permanent vattenyta, då skulle dammens 

huvudfunktion vara fördröjning och reningseffekten minska.   

 

Tabell 5. Sammanfattning volym för dagvattendamm för etapp 2 och etapp 2 och 3 

 

Dammvolym (m
3

) Dammarea (m
2

) Dammdjup (m) 

Etapp 2 
450 300 1,5 

Etapp 2 och 3 
1621 

1080 1,5 
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6 RENING AV DAGVATTEN 

Recipient för exploateringsområdet Torvemyr är ”M Bohusläns skärgårds kustvatten”. 

Dagvattnet från området har sitt utlopp i Värbofjorden. Se Figur 6. 

 

 

Figur 6. Recipient M Bohusläns skärgårds kustvatten, ljusblå markerad. Röd markering visar 
exploateringsområdet. VISS  

 

Nedan beskrivs statusklassning och miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomsten ”M 

Bohusläns skärgårds kustvatten” vilken utgör recipient för exploateringsområdet. 

 

6.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR RECIPIENTEN 

Miljökvalitetsnormer beskriver den kvalitet en vattenförekomst bedöms ha vid en viss 

tidpunkt. Målet är att alla vattenförekomster ska nå god status till 2027 och kvaliteten ska 

inte försämras. 

 

Vattenkvaliteten bedöms utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk status är grundad på 

EU:s gemensamma miljökvalitetsnormer och består av en lista med prioriterade ämnen. Den 

ekologiska statusen bestäms utifrån de biologiska, fysikalisk-kemiska och 

hydromorfologiska faktorerna. De biologiska kvalitetsfaktorerna väger tyngst vid 

statusklassificeringen eftersom syftet med vattenförvaltningen är att biologin ska må bra. 

Ekologisk och kemisk status samt miljökvalitetsnormer för ”M Bohusläns skärgårds 

kustvatten” visas i nedanstående tabell:  



 

  

Uppdrag: 306860, Komplettering dagvattenutredning Torvemyr 

app3,Ramavtal B-2019-161 

2020-09-04 

Beställare: Lysekils kommun 

 

 

 Koncept 

 

13(18) 

 

 

Tabell 6. Miljökvalitetsnormer för M Bohusläns skärgårds kustvatten. VISS-Förvaltningscykel 2 (2010-
2016).  

Vattenförekomst Statusklassning  MKN 

(kvalitetskrav) 

Kommentar 

M Bohusläns 

skärgårds 

kustvatten 

Måttlig ekologisk status 

 

 

God ekologisk 

status 2027 

 

 

Övergödning, 

morfologiska förändringar 

och kontinuitet samt 

Flödesförändringar har 

bedömts till Hög status. 

Uppnår ej god kemisk 

status 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Undantag för kvicksilver, 

kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

 

6.2 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMERNA 

Föroreningsberäkningar för etapp 2 har genomförts i StormTac version 20.2.2. I StormTac 

finns schablonkoncentrationer av dagvattenföroreningar för olika typer av markanvändning 

baserat på provtagningar. Schablonhalterna motsvarar årsmedelkoncentrationer. 

Föroreningsberäkningarna har genomförts för rening i våt damm. 

 

Dimensioneringsförutsättningar för markanvändning, dagvattenflöde samt dammens 

utformning finns redovisat i kapitlet 3.2 i denna rapporten.  

 

I Tabell 7 redovisas resultat från beräkningar i StormTac före exploatering, efter 

exploatering utan rening och efter exploatering med rening. De ämnen som använts i 

beräkningarna är de ”standardämnen” som anges i StormTac. En jämförelse med Göteborgs 

stads och Stockholms län riktvärden finns för bättre förståelse av resultaten.   
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Tabell 7. Beräknade föroreningshalter före och efter exploatering samt jämförelse med värden för 
Göteborg stad och Stockholms läns riktvärden för dagvattenutsläpp (Riktvärdesgrupp). Orange markering 
överstiger jämförelsevärde (Göteborg).  

Beräkningar visar att föroreningsbelastningen efter exploatering av etapp 2 ökar. Ökningen 

är störst för suspenderad substans och olja. Suspenderad substans överskrider 

jämförelsevärdena för både Göteborg stad och Stockholms län. Fosfor, Kväve Koppar och 

Kadmium överstiger riktvärden från Göteborg stad.  

 

En exploatering av etapp 2 medför en ökning av andelen hårdgjorda ytor. Det är främst 

ökningen av vägar i området som påverkar föroreningshalterna och medför en ökning av 

dessa. 

 

Om den planerade dammen anläggs bidrar reningseffekten till att endast fosfor och 

kadmium överstiger Göteborgs riktvärden. Däremot överstiger halterna fortfarande 

riktvärdena från Stockholms län.  

 

Recipienten har måttlig ekologisk status bland annat på grund av övergödning. 

Övergödningen beror huvudsakligen av höga halter av fosfor. Källan till fosfor är vägarna 

och parkområden. Det är därför viktig att dagvattnet inom området renas innan det släpps 

till recipienten och att bidra till att recipienten uppnår Miljökvalitetsnormer.  

 

Det är viktigt att notera att StormTac är en modell över hur föroreningar ändras vid 

exploatering. Programmet lämpar sig bäst för att representera större områdens 

föroreningsbelastning, vid små områden blir resultaten osäkrare. Resultatet bör därför ses 

som en indikation på hur det kan se ut och viktas tillsammans med de verkliga 

förhållandena. 

 Föroreningshalt 

jämförelsevärden 

Föroreningshalt 

Beräkningar i StormTac 

Ämne 

Jämförelsevärde 

Göteborg 

Jämförelsevärde 

Stockholms län 

Före 

exploatering 

Efter 

exploatering 

utan rening 

Efter 

exploatering 

med rening 

Fosfor (P) (µg/l) 50 (Totalfosfor) 200 50 81 75 

Kväve (N) (mg/l) 1,25 (Totalkväve) 2,5 1,2 1,3 1,3 

Bly (Pb) (µg/l) 14 10 3,2 4 2,5 

Koppar (Cu) (µg/l) 10 30 9,5 12 9,7 

Zink (Zn)(µg/l) 30 90 20 25 17 

Kadmium (Cd) 

(µg/l)  0,15 0,45 0,14 0,19 0,2 

Krom (Cr) (µg/l) 15 15 1,5 3 2,4 

Nickel (Ni) (µg/l) 40 30 1,2 2,4 3,2 

Kvicksilver (Hg)  0,05 0,05 0,018 0,026 0,036 

Suspenderad 

substans (SS) (mg/l) 25 50 150 270 16 

Oljeindex (Olja) 

(µg/l)  1000 500 180 290 110 

Benso(a)pyren (BaP) 

(µg/l) 0,05 0,05 0,0037 0,0079 0,005 
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7 KAPACITET NEDSTRÖMS 

Kapaciteten av det befintliga dagvattensystemet har bedömts nedströms vid föreslagen 

anslutningspunkt. Underlaget som använts är tillhandahållen ledningskarta med befintliga 

ledningar från LEVA (augusti 2020).  

 

Flödeskapaciteten har uppskattats med hjälp av Colebrook diagram.  

 

Dagvattensystemet sträcker sig från diket öster om kyrkogården till Värbofjorden, där det 

har sitt utlopp. Dimension på huvudledningar varierar mellan 600 mm och 800 mm och är i 

betong.  

 

Kapaciteten varierar med lutningen. Uppströms är lutningen mindre, eftersom området är 

relativt platt. Kapacitet varierar mellan 700 och 290 l/s. Nedströms har området brantare 

lutning vilket gör att kapacitet ökar till cirka 1500 l/s.  

 

En uppskattning har gjorts av dagvattenflödet till systemet idag. Det antas att systemet är 

dimensionerad för 5-årsregn och 10 minuters varaktighet enligt krav i Svenskt Vatten P110 

för fylld ledning inom tät bostadsbebyggelse. 

Med hjälp av grundkartan beräknas systemet avvattna cirka 5 ha idag. Avrinningskoefficient 

0,6 används som schablonvärde enligt i Svenskt Vatten P110.    

 

Dagvattenflöde som belastar systemet idag uppskattas till cirka 545 l/s.  

 

Efter exploatering av området ska utloppet från dagvattendammen anslutas till 

ledningssystemet, vilket innebär en ökad belastning. Flödet som belastar systemet är 

utflödet från dagvattendammen.   

 

- Efter exploatering av etapp 2 är det totalt flöde till befintligt dagvattensystem cirka 

695 l/s (150 l/s + 545 l/s).  

- Efter exploatering av etapp 2 och 3 är det totalt flöde till befintligt dagvattensystem 

cirka 775 l/s (230 l/s + 545 l/s).  

 

Det bedöms att befintligt dagvattensystem har tillräcklig kapacitet för att hantera 

dagvattnet efter exploatering av etapp 2.  

 

Om exploatering sker av både etapp 2 och etapp 3 finns risk att kapaciteten inte är 

tillräcklig för sträckan mellan DNB 294 och DNB 292 som ligger uppströms, se Bilaga 1.  

Sträckan har en kapacitet på cirka 290 l/s. Utflödet från dagvattendammen vid exploatering 

av etapp 2 och etapp 3 har beräknats till 230 l/s vilket ger lite marginal för att hantera 

dagvattnet från området som ansluts idag till ledningen.  

 

För att undvika kapacitetsproblem kan utflöde av dagvattendammen strypas ytterligare.  

8 KONSEKVENSER VID 100 ÅRSREGN 

Enligt Länsstyrelsen ska återkomsttiden 100 år väljas för regn vid bedömning av 

översvämningsrisken.  

 

När intensiva regn inträffar rinner vattnet mestadels av på ytan. Området bör planeras så 

att ny bebyggelse inte skadas av översvämning från minst ett 100-årsregn och att 

framkomligheten till och från planområdet säkerställs.  
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En översiktlig analys har gjorts med hjälp av programmet Scalgo live för 44 mm regn, som 

motsvarar regnvolymen under den mest intensiva halvtimmen för regn med återkomsttid 

100 år. Analysen visar att det finns några instängda områden inom etapp 2.  

 

Översvämningsrisken bedöms vara låg inom etapp 2 och även inom etapp 3. Det är viktigt 

att inte skapa nya instängda område och att det finns öppna vägar så att vattnet kan ta sig 

vidare.  

 

Skissunderlaget visar att höjdsättning och utformning av exploateringsområdet bidrar till 

att vattnet ska rinna längs med planerade gator. En stor del av området skulle rinna mot 

Torvemyr damm vid extremt regn.  

 

 

 

Figur 7. Rinnvägar samt översvämningsområden vid 44 mm reg. Röd markering visar 

exploateringsområdet. ScalgoLive 

 



 

  

Uppdrag: 306860, Komplettering dagvattenutredning Torvemyr 

app3,Ramavtal B-2019-161 

2020-09-04 
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9  SLUTSATS  

Efter exploatering bör dagvattenflödet från området fördröjas i en dagvattendamm. 

Utflödet från dammen begränsas så att dagvattenflödet från exploateringsområdet inte blir 

större än idag. Detta är viktig för att inte överbelasta befintligt dagvattensystemet.  

 

Befintliga dagvattenledningar nedströms har bra kapacitet för att hantera flödet från 

exploateringsområdet. Dock finns det risk för brist av kapacitet för sträckan där 

flödeskapacitet är 290 l/s om etapp 3 exploateras. Det rekommenderas att strypa utflöde 

från dagvattendammen ytterligare för att undvika kapacitetsproblem.  

 

Dagvattendammen har också en reningsfunktion. Det är viktig att inte påverka recipienten 

”M Bohusläns skärgårds kustvatten” negativt vilken omfattar av Miljökvalitetsnormer. 

Föroreningsberäkningar visar att föroreningsbelastning ligger under riktvärdesgruppen.  

 

Efter exploatering av etapp 2 och 3, krävs 1621 m
3
 damm jämför med 450 m

3
 om det är 

bara exploateras etapp 2.  

 

Vid exploatering av både etapp 2 och 3 krävs en större dagvattendamm. Ytan som behövs 

för dammen bedöms inte kunna rymmas inom den mer flacka delen av området. Det skulle 

innebära omfattande bergsschakter. Hur fördröjning av dagvatten från etapp 2 och etapp 3 

ska ske bör utredas vidare.   

 

Översvämningsrisk vid 100-årsregn bedöms låg, dock är det viktig att höjdsättning samt 

utformning av området inte skapar instängda område och att vattnet kan rinna vidare till 

recipient vid extremt regnhändelse.  
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11 BILAGOR  

 

BILAGA 1 - DAGVATTENPLAN   

BILAGA 2 - DAGVATTENBERÄKNINGAR ETAPP 2 

BILAGA 3 - DAGVATTENBERÄKNINGAR ETAPP 2 OCH ETAPP 3  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 
 

Datum  Dnr  
 2020-08-27 SBN B-2020-550 

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

Start-PM detaljplan för Mariedal 3:19 m.fl., Lysekil, 
Lysekils kommun  

 

Sammanfattning  
Detta start-PM har tagits fram i syfte att informera om uppstart av 
detaljplanearbete för Mariedal 3:19 m.fl., samt säkerställa startdatum och därmed 
vilken lagstiftning som gäller för detaljplanearbetet.  

 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanearbete för Mariedal 
3:19 m.fl. 

 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2019-04-25 §64 planbesked för Mariedal 
3:19 m.fl. Detaljplanen gavs prioritet 1 i arbetsprogrammet för detaljplaner.  

Planarbetets huvudsyfte är att pröva möjligheten att förtäta Mariedalsområdet 
genom påbyggnad av befintligt flerbostadshus inom Mariedal 3:19, samt genom 
uppförandet av tre nya flerbostadshus om fyra våningar inom sökandens 
fastigheter. Planen ska pröva uppförandet av ett slänthus i områdets sydvästra del, 
vilken idag omfattar kommunal parkmark. Slänthuset föreslås utformas som ett 
trygghetsboende (CLA-boende). 

Planen ska också möjliggöra ändamålsenlig renovering och 
tillgänglighetsanpassning av det befintliga bostadsbeståndet inom området, vilket 
innebär en översyn av begränsningar av markens utnyttjande.    

Planförslaget omfattar ca 120 nya lägenheter med varierande upplåtelseform. 

Detaljplanen för Mariedal 3:19 m.fl arbetas fram enligt PBL (SFS 2010:900 till och 
med SFS 2020:603) och föreslås tas fram genom standardförfarande. 

Detaljplanen tas fram av en av kommunen godkänd plankonsult.  

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

 

Förvaltningens synpunkter  
Se samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked och tillhörande 
tjänsteskrivelse enligt bilaga. 
 

http://www.lysekil.se/


 

   

   
   

 

Per Garenius Fredrik Jonasson 
Förvaltningschef Planhandläggare 
 

 
 
Bilagor 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked med tillhörande tjänsteskrivelse 
Karta över planområde 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten 
Exploatören 
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 Datum Dnr 
 2020-09-02 SBN B-2020-601 
 

 

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

 

Planbesked för del av Tuntorp 4:12 m.fl.,  
Brastad, Lysekils kommun 
 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för del av fastighet Tuntorp 4: 12 m.fl. har 
inkommit från Coop Väst, Ekonomisk förening.  

Ansökan gäller ändring av markanvändning i syfte att lagligt berättiga den 
dagligvaruhandel som i dagsläget delvis är uppförd på järnvägsmark, samt skapa 
förutsättningar för fastighetsreglering.     

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 Tuntorp 
4:12 m.fl. 

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 
Tuntorp 4:12 ägs av Trafikverket och markanvändningen för fastigheten är i gällande 
detaljplan (14-BRA- 978) reglerad som Tj, område för järnvägstrafikändamål.  
Sökanden, Coop Väst Ekonomisk förening, äger angränsande fastighet Tuntorp 4:65 där 
de driver en dagligvaruhandel. Byggnaden för dagligvaruhandel är delvis belägen på 
Trafikverkets mark och det har träffats en överenskommelse om fastighetsreglering 
mellan näringsidkaren och Trafikverket för att lösa rådigheten över byggnadsdelen.  

I bilaga 1 beskrivs överenskommelsen om fastighetsreglering med en kartskiss.  



                       Tjänsteskrivelse 
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För att en fastighetsreglering ska vara möjlig måste markanvändningen för den del som 
avses regleras ändras från järnvägstrafikändamål till en användning som tillåter 
dagligvaruhandel, vilket görs genom antagandet av en ny detaljplan för området. 
 
Förvaltningens synpunkter efter utredning 
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP 06, är markanvändningen för aktuellt område 
allmänt ändamål och eller/centrumbebyggelse och ligger inom detaljplanelagt område.     
En planläggning enligt ansökan bedöms vara förenliga med intentionerna i 
översiktsplanen. 

Området enligt ansökan omfattas av byggnadsplan för Brastad Stationssamhälle, 14-
BRA-978, laga kraft 1960-11-04. Marken som avses fastighetsregleras har 
användningsbeteckning Tj, område för järnvägstrafikändamål. Området för 
dagligvaruhandel har beteckning HB, område för handel och bostadsändamål.  

Kartutdrag med bestämmelser från gällande byggnadsplan, 14-SKA-978, för område enligt ansökan.  

Norr om dagligvaruhandeln finns en för verksamheten nyttig parkeringsplats. 
Parkeringsplatsen är uppförd med ett tillfälligt bygglov då befintlig detaljplan endast 
medger bostadsändamål (B) och järnvägstrafiksändamål (Tj), och genomfördes efter en 
fastighetsreglering där den tidigare bostadstomten överfördes till Tuntorp 4:65.  
Vid planläggning kommer förvaltningen bekräfta nuvarande markanvändning och 
reglera marken som P-plats. Detta innebär att den byggrätt för bostadsändamål (B) som 
finns i områdets norra del tas bort.  
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Då användningen för bostadsändamål (HB) initialt föreslås kvarstå kan krav ställas på 
att vissa utredningar måste genomföras. Detta för att garantera att stadigvarande 
vistelse inom området inte riskerar påverka människors hälsa eller säkerhet negativt. En 
trafikbullerutredning och undersökning av markradon är exempel på utredningar som 
kan krävas. Undersökning av markförorening kan också vara aktuellt, även vid prövning 
som endast avser detaljhandel (H).   

Väg 162 genom Brastad är transportled för farligt gods vilket innebär att en 
riskutredning vid olycka ska tas fram vid planläggning. Lysekilsbanan, trots sitt 
vegetativa tillstånd, är också en potentiell transportled för farligt gods som ska beaktas 
vid planläggning. Väg 162 och Lysekilsbanan är också av riksintresse för kommunikation 
enligt Miljöbalken 3 kap. 8§, vilket ska beaktas vid planläggning.   

I en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen är det förvaltningens bedömning 
att en planläggning enligt ansökan inte strider mot 2. Kap PBL (2010:900), då det 
allmänna behovet av en dagligvaruhandel på orten och den service och de sociala 
aspekter verksamheten för med sig står helt i proportion till den enskildes nyttjanderätt 
för området. Till bedömningen läggs också verksamhetens kontinuitet på platsen, vilket 
ytterligare stärker markens lämplighet för ändamålet.  

Planprocessen bör bedrivas med standardförfarande. 

 

 

 

Per Garenius    Fredrik Jonasson 

Förvaltningschef   Planhandläggare 

 

 

Bilaga 

Ansökan om planbesked  
 

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen                                                                                                  
Sökande 

 

 

 



Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-06-25,  B-2020-601



Tjänsteskrivelse  
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 Datum Dnr 
 2020-09-17 SBN B-2019-455 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planenheten 
Fredrik Jonasson, 0523-613369                                                                     
fredrik.jonasson@lysekil.se 
 

 

Beslut om godkännande av samrådsredogörelse, samt 
miljöbedömning av detaljplan för Tuntorp 4:156 m.fl.,  
Brastad, Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan.  

Planarbetets huvudsyfte är att utöka antalet trygghetslägenheter vid 
Stångenäshemmet med cirka 30 stycken genom att ersätta befintlig byggnad i 
fastighetens sydvästra del med ett nytt hus i sex våningar.  

Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2020-06-29 – 2020-08-14. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse.  

I enlighet med 5 kap. 11 a § PBL har kommunen under samrådet konstaterat att ett 
genomförande av detaljplanen inte riskerar medföra en betydande miljöpåverkan, 
och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. Kommunens 
ställningstagande bekräftas av Länsstyrelsens yttrande om planens utredning om 
betydande miljöpåverkan, daterat 2020-07-10. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver 
upprättas. 

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

Planarbetet syftar också till att skapa långsiktiga förutsättningar för bostäder, vård- 
och centrumverksamhet genom att tillåta ytterligare användningar för Läkarvägen 1 
och 3.  

Planen överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 06. 

 
 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens synpunkter  
Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2020-06-29 – 2020-08-14. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse.  

De sakägare som inte fått sina synpunkter angående planförslagets byggnadshöjd 
tillgodosedda har besvarats med motivering utifrån förvaltningens 
ställningstagande kring exploateringsgrad. Se kommentar till respektive yttrande i 
samrådsredogörelsen. 
De yttranden som har inkommit under samrådstiden bedöms kunna lösas inom 
ramen för planarbetet, och föreslagen inriktning bedöms inte strida mot 2 kap. PBL. 
Samrådsredogörelsen för detaljplan för Tuntorp 4:156 m.fl., daterad 2020-09-17, 
föreslås därför godkännas och att planarbetet fortsätter enligt inriktningen i 
redogörelsen. 
 
Detaljplanen har miljöbedömts i enlighet med 5 kap. 11 a § PBL och planförslaget 
bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och 
lång sikt inte kommer att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och 
säkerhet eller olämplig hushållning med mark, vatten och andra resurser. 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 
Planförslaget ligger vidare i linje med kommunens ambition och de allmänna 
intressena att skapa underlag för fler bostäder för åretruntboende och för 
kommunens åldrande del av befolkningen. 
En miljöbedömning för planens genomförande behöver därmed inte genomföras 
och det finns inget behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning 
enligt MB 6 kap 12§. 
Länsstyrelsen delar förvaltningens bedömning enligt deras yttrande daterat 2020-
07-10.  
 
 
 
Per Garenius Fredrik Jonasson 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 
 
 
Bilaga/bilagor 
Samrådsredogörelse, detaljplan för Tuntorp 4:156 m.fl., daterad 2020-09-17.  
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-06-22. 
 
Övriga planhandlingar återfinns på kommunens hemsida. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Exploatör 

http://www.lysekil.se/
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UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 

Miljöpåverkan - behov av undersökning 

Undersökningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande av 

detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Innan kommunen 

fattar beslut om betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen och eventuellt andra 

berörda kommuner ges tillfälle att yttra sig i ett undersökningssamråd. 

Om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk 

miljöbedömning genomföras och miljökonsekvensbeskrivning tas fram (enligt PBL 4 

kap 34 §). 

Bild: Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se 

 

Planens syfte och huvuddrag 

Planarbetets syfte är att utöka antalet trygghetslägenheter till cirka 30 stycken genom 

att ersätta befintlig byggnad i fastighetens sydvästra del med ett nytt hus i sex våningar. 

Det nya huset avses länkas samman med Stångenäshemmet och trygghetslägenheterna 

vid Bagarevägen.   
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Sammanfattning av behovsbedömning 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Detaljplanens 

syfte är att utveckla den befintliga vårdverksamheten vid Stångenäshemmet och 

innebär att ingen jungfrulig mark behöver tas i anspråk. Planförslaget medför ingen 

skada på natur- och kulturvärden i området. Planförslaget berör inget Natura 2000-

område, medför inte någon skada på riksintressen eller åsidosätter 

miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas nationella miljömål.  

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Planförslaget ligger vidare i linje med kommunens ambition och de allmänna 

intressena att skapa underlag för fler bostäder för åretruntboende och för kommunens 

åldrande del av befolkningen. 

 

Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte kommer 

att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller olämplig 

hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning för planens 

genomförande behöver därmed inte genomföras och det finns inget behov av att 

upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 12§. 

 

Kommunens ställningstagande 

Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra risk för betydande 

miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras och 

behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte. 

 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Följande frågeställningar, som är en tolkning av kriterierna i bilagorna till MKB-

förordningen, utgör utgångspunkt för undersökningen: 

 

• Har planen stor omfattning geografiskt? Får planen miljöeffekter inom ett stort 

geografiskt område? Har effekterna stor varaktighet? Blir totaleffekten stor? 

• Är området särskilt värdefullt eller känsligt? Är det svårt att avhjälpa en negativ 

påverkan? 

• Har planen betydelse för hållbar utveckling? 

• Är sannolikheten stor att genomförandet av planen medför miljöproblem? 

Alstras mycket föroreningar och avfall? Blir miljöproblemen varaktiga? 

Uppkommer påverkan ofta? 

• Finns det risk för överskridande av miljökvalitetsnormer? Påverkas Natura 

2000-område? 

• Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 
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Miljöchecklista 

På följande sidor följer en sammanställning i form av en checklista över vilken 

påverkan som i detta skede bedöms uppkomma till följd av planförslagets 

genomförande. Checklistan är ett underlag för en samlad bedömning av den effekt som 

detaljplanens genomförande bedöms medföra på miljön och utgör grunden i 

undersökningen. 

Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny 

kunskap tillförs detaljplanen. 

 

 

Gällande regleringar och skyddsvärden 

 Ja Nej Kommentarer 

Riksintressen/Natura 2000 

Berör planen: 

   

- område av riksintresse för 

naturvården? 

 x  

- område av riksintresse för 

kulturmiljövården? 

 x  

- område av riksintresse för det 

rörliga friluftslivet? 

 x  

- område som ingår i nätverket 

Natura 2000? 

 x  

- övriga riksintressen? x  MB 3 kap. 8§ Järnväg, samt väg 162. 

Dessa är 

kommunikationsanläggningar av 

riksintresse då de ansluter till hamn 

av riksintresse. 

Planområdets sydvästra del ligger ca 

100 meter ifrån järnvägens mitt och ca 

150 meter från väg 162 .   
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Skydd av områden 

Berörs området av kap 7 

Miljöbalken 

(natur/kulturreservat, 

biotopskydd, strandskydd eller 

dylikt)? 

 x  

Fornlämningar 

Berörs registrerade fornminnen 

eller byggminnen? 

 x  

Gällande planer 

Strider detaljplanen mot 

FÖP/ÖP? 

 x Markanvändningen för området är 

allmänt ändamål och 

centrumbebyggelse.    

Berörs planen av kommunala 

planer, policys eller program? 

x  VA-plan, Grönstrategi, 

Boendestrategi. 

Skyddsavstånd 

Är området påverkat av 

skyddsavstånd? 

 x Avstånd till järnväg och väg 162 är 

längre än 50 meter. En grundläggande 

riskbedömning av urspårning och 

olyckor som omfattar transport av 

farligt gods kommer göras i 

planarbetet.    

 

Effekter på miljön 

 Ja Nej Kommentar 

Naturmiljö 

Berörs områden som utpekats 

som värdefulla i: 

   

- Länsstyrelsens inventeringar?  x  

- kommunal plan?  x  

- kommunens översiktsplan 

som ekologiskt känslig? 

 x  

- skogsstyrelsens inventeringar 

av nyckelbiotoper, naturvärdes-

objekt eller sumpskogar? 

 x  

Orsakar planens genomförande 

förändrade förutsättningar för 

 x  
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växt- eller djurarter i området? 

Påverkas någon hotad djur- 

eller växtart eller växtsamhälle? 

 x  

Kulturmiljö 

Berörs någon kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelsemiljö? 

 x  

Landskapsbild 

Kan genomförandet av planen 

försämra någon vacker utsikt 

eller särskilda skönhetsvärden i 

landskapet? 

 x Detaljplanen tas fram för en befintlig 

omsorgsverksamhet. Ny byggnad 

uppförs något högre än den befintliga, 

och en bit ifrån från 

Stångenäshemmet. Planhandlingarna 

avser redovisa skugg- och solstudie, 

samt landskapsbildspåverkan för ny 

byggnad. 

Rekreation och friluftsliv 

Påverkas kvalitéer för 

friluftslivet eller möjligheterna 

till rekreation i området? 

 x  

Mark 

Medför projektet risk för skred, 

ras etc. 

  En geoteknisk utredning ska 

genomföras för att säkerställa ny och 

befintlig bebyggelse inom 

planområdet. 

Medför projektet skada eller 

förändring av någon värdefull 

geologisk formation? 

 x  

Vatten 

Kan planens genomförande 

orsaka: 

   

- förändring av grundvatten- 

eller ytvattenkvalitén? 

  En dagvattenutredning ska 

genomföras där MKN för vatten ingår 

i undersökningskriterierna.  

- påverkan på vattentillgången i 

någon yt- eller grundvattentäkt? 

 x  

- förändring av flödesriktningen 

för grundvattnet? 

 x  

- förändrat flöde i eller till något 

vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

 x  



   
    
  

UNDERSÖKNING AV DETALJPLAN TUNTORP 4:156 M.FL.   7 

   

- förändrade 

infiltrationsförhållanden, 

avrinning eller 

dräneringsmönster med risk för 

uttorkning? 

x  Ny parkeringsplats i områdets 

sydöstra del kan komma att påverka 

befintliga infiltrationsförhållanden då 

marken kommer hårdgöras. En 

dagvattenutredning ska genomföras 

för att säkerställa hanteringen av 

dagvatten inom hela planområdet.   

Någon risk för uttorkning bedöms inte 

föreligga. 

- ingrepp i vattenområde?  x  

 

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser 

 Ja Nej Kommentar 

Bestämmelser i miljöbalken 

Är ett genomförande av planen 

förenligt med grundläggande 

och särskilda 

hushållningsbestämmelser i 3 

och 4 kap. i miljöbalken? 

x  Marken som behöver ianspråktas för 

ny bebyggelse är redan bebyggd och 

planlagd. Ett genomförande av planen 

bedöms inte hamna i konflikt med 

hushållningsbestämmelserna i 3:e och 

4:e kap. MB 

Mark- och vattenanvändning 

Kan ett plangenomförande 

medföra avsevärd förändring av 

mark- och vattenanvändningen 

i området? 

 x  

Kan ett genomförande av 

planen medföra stora 

omflyttningar av massor?  

 x  
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Areella näringar 

Påverkas jordbruk, skogsbruk, 

djurhållning eller fiske? 

 x  

Naturresurser 

Kan ett genomförande av 

planen medföra ett avsevärt 

uttömmande av någon ej 

förnyelsebar resurs? 

 x  

Transport och 

kommunikation   

Berörs viktiga transport- eller 

kommunikationsleder? 

 x  

Alternativ lokalisering 

Har alternativ lokalisering 

prövats? 

 x Detaljplanens syfte är att utveckla den 

befintliga vårdverksamheten vid 

Stångenäshemmet.  

 

Effekter på hälsan 

 Ja Nej Kommentar 

Störningar; utsläpp, buller, 

vibrationer 

Kan planens genomförande 

orsaka: 

   

- väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 

 x  

- obehaglig lukt?  x  

- att människor exponeras för 

ljudnivåer över 

rekommenderade gränsvärden? 

 x Tillfälligt buller vid rivning och 

nybyggnation kan dock komma att 

upplevas som störande.   

  

 

- vibrationer som kan störa 

människor? 

 x Tillfälliga vibrationer vid rivning och 

nybyggnation kan dock komma att 

upplevas som störande.  

- bländande ljussken?  x  
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Säkerhet 

Kan planens genomförande 

orsaka: 

   

- explosionsrisk?  x  

- risk för utsläpp av särskilt 

miljö och hälsofarliga ämnen? 

 x  

- risk för att människor utsätts 

för strålning? 

 x  

- risk för att människor utsätts 

för annan fara? 

 x  

- risk för översvämning?  x  

- betydande ökning av 

fordonstrafik? 

 x  

- trafikproblem eller äventyra 

trafiksäkerheten? 

 x  

 

Övrigt 

 Ja Nej Kommentar 

Kommer gällande 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 

miljöbalken att överskridas? 

 x  

Kommer verksamheter som planen 

tillåter eller iordningställandet av 

planområdet att kräva anmälan 

eller tillstånd enligt miljöbalken? 

 x  

Finns det risk att projektet 

åstadkommer effekter som 

motverkar de nationella eller lokala 

miljömålen och därmed en hållbar 

utveckling? 

 x  

 

Effekterna av planens genomförande – samlad bedömning 

Har planen genomförande effekter 

som var för sig är begränsande men 

tillsammans kan vara betydande? 

Nej 
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Blir effekterna varaktiga och 

irreversibla? 

Nej 

Ger ett genomförande av planen 

som helhet negativ effekt på 

hälsan eller hushållningen med 

mark och vatten? 

Nej 

Innebär planen betydande 

miljöpåverkan i närliggande 

kommuner? 

Nej 

 

MEDVERKANDE 

Planförslaget handläggs av Fredrik Jonason, planhandläggare från 

samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun.  

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

Fredrik Jonason 

Planhandläggare    



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum  Dnr 
 2020-09-10  SBN B-2018-469 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planenheten 
Rodrigo Baraona Vargas, 0523 - 613341                                                                   
rodrigo.baraona@lysekil.se  

 

Godkännande av utställningsutlåtande av detaljplan för 
Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl; Lysekil 
Sammanfattning 
Ett förslag för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. har varit utställt under 
januari-februari 2010. Därefter blev detaljplanen vilande på grund av markägande-
frågor. Detaljplanen återupptogs i samband med lösning på markägandet och har 
efter ett par revideringar kopplade till framför allt strandskydd, exploateringsgrad 
samt lokalförsörjningsbehov av förskola ställts ut på nytt. Utställning nr 2 pågick 
under perioden 2020-05-11 till 2020-06-21. Inkomna synpunkter har samman-
ställts och kommenterats i ett utställningsutlåtande. Detaljplanen syftar till att möj-
liggöra utbyggnad av ca 70-100 bostäder. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utställningsutlåtandet av detalj-
plan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. 
 

Ärendet 
Ett förslag för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. var utställt under bör-
jan av 2010. Därefter blev detaljplanen vilande på grund av markägandefrågor. De-
taljplanen återupptogs i samband med lösning på markägandet och planen har nu 
varit utsänd på Utställning nr 2 under perioden 2020-05-11 till 2020-06-21. In-
komna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett utställningsutlåtande. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av 70-100 bostäder. Planen medger 
utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller flerbostadshus samt mark för 
förskola. Målsättningen är skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadsområde i 
en vacker naturmiljö nära Gullmarn. Planförslaget överensstämmer med intention-
erna i kommunens översiktsplan. 

På grund av det utökade strandskyddet på 300 meter som inträdde medan planen 
var vilande har kvartersmark för bostäder längst i söder anpassats efter nya strand-
skyddsgränsen. Därutöver har området som möjliggör flerbostadshus djupare stu-
derats utifrån topografin. Det tidigare förslaget på två våningar för samtliga kvarter 
möjliggör i det nuvarande förslaget tre respektive fyra våningar. För att möta utbild-
ningsförvaltningens uttalade framtida behov av förskola i området har även planför-
slaget kompletterats med mark för detta ändamål. 

Då flertalet yttranden tar upp och berör samma ämnen kommenteras dessa samlat 
under sammanfattande synpunkter från allmänhet och sakägare. Frågor som endast 
berör enskilda sakägare kommenteras efter respektive skrivelse i utlåtandet. 

 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 
 
Förvaltningens synpunkter  
Då inget behov av väsentliga justeringar bedömts finnas efter Utställning nr 2 har 
förvaltningen uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt. Plan-
förslaget kan därmed gå vidare mot antagande. 

 
 
 
 
Per Garenius Rodrigo Baraona Vargas 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilaga 
Utställningsutlåtande daterad 2020-09-10 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 

http://www.lysekil.se/
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 
 

Datum  Dnr  
 2020-09-22 SBN B-2020-130 

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

Start-PM detaljplan för Dona 2:1 m.fl, Lysekils kommun  
 

Sammanfattning  
Detta start-PM har tagits fram i syfte att ta beslut om uppstart av detaljplanearbete 
för Dona 2:1 m.fl samt säkerställa startdatum och därmed vilken lagstiftning som 
gäller för detaljplanearbetet.  

 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanearbete för Dona 2:1 
m.fl. 

 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2012-06-15 § 109 planbesked för Dona 2:1 
m.fl 

Planarbetets syfte är att möjliggöra bostäder (22–24 lägenheter) upp till sex 
våningar. 

Detaljplanen arbetas fram genom utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) PBL 5 kap 7 §. 

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

 
 

 

Per Garenius Rodrigo Baraona Vargas 
Förvaltningschef Planhandläggare 
 

Bilaga 
Kommunstyrelsens beslut om planbesked samt karta. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten 
Exploatören 

http://www.lysekil.se/




 

   

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

 Datum Dnr 
 2020-05-20 SBN B-2020-130 
 

 

Planavgränsning 

 
 
 
 

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 
 

 Datum Dnr 
 2020-09-10 B 2020–51 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avd. för Plan och Bygg 
Anna Wigell, 0523-61 33 54 
anna.wigell@lysekil.se 

 

Prioritering av planarbete 1 oktober 2020 – 31 januari 2021 
Sammanfattning 
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt 
ska arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde 
månad och aktuell period är 1 oktober 2020 t.o.m. 31 januari 2021.  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av 
prioriteringar i planarbetet för perioden 1 oktober 2020 t.o.m. 31 januari 2021. 
 
Ärendet 
Tre gånger om året lyfter samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet prioritering av 
planarbete för samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär en redovisning av de 
detaljplaner och strategiska projekt som verksamheten aktivt ska arbeta med under 
aktuell period. De tre prioriteringsperioderna löper över tidsspannen februari-maj, 
juni-september samt oktober-januari. 

Prioritering av planarbeten sker i dialog med berörda avdelningar samt chef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktuell period sträcker sig från 1 oktober 2020 t.o.m. 31 januari 2021 och redovisas i 
bilaga 1 Arbetsprogram. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Under våren har flertalet detaljplaner lyfts till pågående. För rubricerad prioperiod 
lyfts ingen ytterligare plan utan fokus under perioden är att driva pågående 
detaljplaner framåt i planprocessen. 

Faktorer som styr vilka planer som tas med under den aktuella perioden bedöms 
utifrån följande aspekter: 

• Detaljplanens prioritet i planbeskedsbeslutet 

• Detaljplanens angivna tidigast uppstart i planbeskedsbeslutet 

• Avslut av påbörjade detaljplaner med aktiv initiativtagare 

• Avslut av långtgående detaljplaner med aktiv initiativtagare 

• Kommunfullmäktiges utvecklingsmål med inriktningen att skapa bostäder i 
Lysekils tätort  

• Kommunstyrelseförvaltningens strategiska planering och behov av 
sakkunskap från samhällsbyggnadsförvaltningen 

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 
 

 

• Personella resurser samt planprojekt av varierande komplexitet och storlek 
för möjligheten att parallellt driva flera planer med en god kontinuitet 

Plan och byggavdelningen arbetar för en framåtsyftande samhällsbyggnadsprocess 
som helhet. Det kräver insatser både av strategisk och förebyggande art liksom för 
genomförande efter en laga kraft-vunnen detaljplan. Pågående strategiskt arbete där 
Plan och Byggavdelningen medverkar är ny översiktsplan, riktlinjer för 
bostadsförsörjning samt kulturmiljöprogram. Framförallt kräver det insatser från 
planhandläggarna.  

 
 
 
 
Per Garenius Anna Wigell 
Samhällsbyggnadschef Avdelningschef Plan och Bygg  

 
Bilaga 
Bilaga 1 Arbetsprogram (daterat 2020-09-10) 

Beslutet skickas till  
Plan och Byggavdelningen, Planenheten 
Tekniska avdelningen  
Avd. för Hållbar utveckling 
Förvaltningschef SBF 
 

http://www.lysekil.se/


 

Arbetsprogram detaljplaner Pågående DP Ej pågående DP

Troligt Antagande
PRIVATA PLANER 2020 2021 Boendeformer Annat
Lysekil Juli-Dec Jan-jun Småhus  Lägenheter

Gullmarsbadens camping - - camping

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

Trellebystrands Camping - - villavagnar

Dona 2:1 - antal? -
Höjdgatan - - ta bort byggrätter
Ulseröd 1:29 10-15 st -
Mariedal 3:19 mfl - ca 100 hyresrätter/bostadsrätter
Slätten 1:339 (Revolvern) - 25-30 hyresrätter
Hotell Lysekil - antal? hotell

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

Sävens camping, Skalhamn - - camping

Brastad-Bro
Tuntorp 4:156 ca 20 st trygghetslägenheter

Holländaröd 1:63 ca 8 - (§113)

Skaftö
Fossa 1:116 ca 6 småhus

Fossa 1:33, Rågårdsvik ca 6 - småhus

Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan 150 ? Varierande boenden

Grönskult 1:42 mfl (S Stockevik) - - Fiskvårdsanläggning

KOMMUNALA PLANER
Lysekil
Norra Tronebacken ca 40 ca 30-50 förskola

Valbodalen - - verksamheter/småbåtshamn

Lyse

Brastad-Bro
Hallinden industriområde - - verksamhet

Skaftö
Torvemyr 2 ca 15-20 alt. ca 35 handel/kontor/hantverk
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AKTUELL STRATEGISK PLANERING
Ny översiktsplan
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kulturmiljöprogram
Se Huset

Program Samråd Granskning Antagande

Program Samråd Granskning Antagande

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

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

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2019
Södra hamnen 6:2 KF 2019-03-25 Laga kraft 2019
Vägeröd 1:70 KF 2019-06-12 Laga kraft 2020
Sjukhuset slätten 15:7 KF 2019-10-23 Laga kraft (ej ännu)

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



Tjänsteskrivelse

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

Datum Dnr 
2020-09-25 SBN T-2020-260 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53 
christian.wrangmo@lysekil.se 

Investeringsbudget 2021 och plan för 2021–2025 

Sammanfattning 
Lysekils kommun är i behov av att investera ca 553 miljoner kronor under perioden 
2021–2025 varav 82 miljoner avser 2021. Många av dessa investeringar avser 
byggnader där kommunala kärnverksamheter bedrivs dagligen. Många av dessa 
byggnader är i dåligt skick och behöver relativt omgående genomgå renoveringar 
samtidigt som verksamhetens förändrade behov skall tillgodoses. 
Samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram en investeringsbudget för 2021 
och plan för 2022–2025. Kommunstyrelsens presidium, 
samhällsbyggnadsnämndens presidium och tjänstepersoner träffades i en 
investeringsdialog i juni 2020 för att hitta en arbetsordning för framtida 
investeringar. Då presenterades en investeringsplan för 2021–2025. Denna plan har 
under hösten bearbetats något men de stora investeringsbehoven ligger fast. Dessa 
är Fiskhamnskajen, Skaftö Skola, Bro Skola, Gullmarsborg och Gullmarsskolan. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar framtida behov av nyinvesteringar och 
överlämnar följande prioritering till kommunstyrelsen att beakta i samband med 
investeringsbeslut för 2021.  

Ärendet 
Lysekils kommun står inför stora investeringar de kommande 5–10 åren. Många av 
dessa investeringar avser byggnader där kommunala kärnverksamheter bedrivs 
dagligen. En lokalförsörjningsplan upprättades under våren 2020 vilken beskriver 
Lysekils kommuns samlade behov av investeringar i kommunala kärnverksamheters 
lokaler, se bilaga 2. Enligt lokalförsörjningsplanen uppgår behovet till 600–700 
miljoner inom planperioden. Några av lokalbehoven kan flyttas fram några år men 
majoriteten av projekten behöver genomföras inom en 5-årsperiod för att inte 
riskera driftstörningar, arbetsmiljöproblem och resultera i skador som inte går att 
reparera.  

Kommunstyrelsen beslutar årligen om ramarna för investeringsbudgeten för 
kommande år och en plan för de två nästkommande åren. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att denna ram inte räcker 
för att tillgodose de stora behov av investeringar och reinvesteringar som Lysekils 
kommun står inför den kommande 5-årsperioden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram en plan för det verkliga 
behovet av investeringar under perioden 2021–2025. Denna plan får ses som ett 
förslag till en tilläggsbudget till den som beslutas av Kommunstyrelsen. Se bilaga 1 
för investeringsplan 2021–2025. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att det totala behovet av kommunala 
investeringar under perioden 2021–2025 är ungefär 553 miljoner kronor. Dessutom 
finns behov av många stora satsningar efter planperioden, bland annat ytterligare 
ett äldreboende och ett kulturhus. 

Det beräknade investeringsbehovet per år ser ut som följande: 
2021 - 82 miljoner kronor 
2022 - 116 miljoner kronor 
2023 – 185 miljoner kronor 
2024 - 136 miljoner kronor 
2025 - 34 miljoner kronor (enbart generella ramar och reinvesteringar) 
 

Förvaltningens synpunkter  
Här följer en beskrivning av de största projekten som är planerade att genomföras 
de kommande åren: 
 
Skaftö skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i 
december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 20 miljoner kronor för att få 
skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar, 
tillgänglighetsanpassningar samt investeringar i utemiljö. Utöver underhåll så är ett 
beslut på en samlokalisering med Grundsunds förskola nära förestående i 
Utbildningsnämnden. Detta skulle innebära att förskolan flyttas ner till skolan och 
därefter blir Grundsunds förskola tomställd. Vissa anpassningar på Skaftö skola 
behöver göras för att inrymma förskolan men det finns utrymmen i det så kallade 
Annexet intill huvudbyggnaden på Skaftö skola som är förberedda för 
förskoleverksamhet. Den totala budgeten för projektet Skaftö skola är 25 miljoner 
kronor. Hur mycket som är investering respektive reinvestering får en förstudie 
svara på men i planen är beräkningen 17,5 miljoner investering och 7,5 miljoner 
reinvestering. Projektet löper över 2021–2022. 
 
Fiskhamnskajen är i så dåligt skick att en ny kaj behöver uppföras. Under 2019–
2020 har fortsatta utredningar gjorts i geoteknik samt att viss förprojektering gjorts. 
Den totala kalkylen för kajen är ca 40 miljoner kronor och projektet löper över 2021 
och 2022. 
 
Bro skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i 
december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 15 miljoner kronor för att få 
skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar och 
tillgänglighetsanpassningar. Dessutom kommer en utredning kring samlokalisering 
med Domarekens förskola att initieras av Utbildningsnämnden. Så det finns 
fortfarande en del oklart i projektet med Bro skola som behöver klargöras i en 
kommande förstudie. Ett uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om att göra en 
förstudie väntas komma från Utbildningsnämnden under 2020–2021. Den totala 
budgeten för Bro skola beräknas till ca 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner är 
investering och 5 miljoner reinvestering. Men då ingår inget som har med 
Domarekens förskola att göra. 

Ångbåtsbryggan avser granitkajen och är den plats som föreslås att bli ny 
hemmakaj för den el-och/eller hybridfärja som Västtrafik avser ersätta Carl 
Wilhelmsson med. Färjan kräver laddinfrastruktur samt ett nattläge där färjan kan 
laddas. Enligt den statusbesiktning som gjordes på kommunens kajer 2017 finns det 
ändå ett behov av att ganska snart göra åtgärder för att säkerställa granitsidornas 
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stabilitet. Detta görs då samtidigt som anpassningar för ny färja görs. Den del av 
projektet som avser anpassning för kollektivtrafiken kommer att vara 
medfinansierat av Västtrafik men hur mycket detta rör sig om behöver förhandlas 
med Västtrafik under 2021. Den preliminära budgeten för Ångbåtsbryggan är 10 
miljoner kronor. 
 
Gullmarsskolan är i behov av ett helhetsgrepp inom en 5 års-period. Invändiga 
renoveringar har skett löpande under åren men inget projekt har berört helheten. 
Standarden i lokalerna är därför varierande från rivningsbehov (E-huset) till 
ändamålsenliga (F-6). Dock är hela skolan i stort behov av utvändig renovering av 
tak, fasader och fönster. Utöver underhåll finns det ett behov av fler klassrum och 
administrativa lokaler. Kulturskolan behöver också lokaler och skulle eventuellt 
kunna inrymmas på Gullmarsskolan. Dessa utökade behov samtidigt som E-huset 
rivs medför att en helt ny byggnad behöver tillföras på Gullmarsskolan. Hela 
projektet med om- och tillbyggnad är idag beräknat till totalt ca 150–200 miljoner 
kronor. 
 
Gullmarsborg uppfördes 1975 och har under tiden genomgått invändiga 
renoveringar och uppdateringar men likt Gullmarsskolan har inget helhetsgrepp 
tagits samt att tak, fasad och fönster är i dåligt skick. En statusbesiktning gjordes 
2018 vilken pekade på ett underhållsbehov på ca 15–20 miljoner kronor för att 
bibehålla befintlig funktion. Det finns också verksamhetsspecifika behov av att göra 
förändringar i kundentré, personalutrymmen samt att lägga till delar i simhallen,  
bland annat rutschkana, bubbelpool och mer ytor för gym. Att genomföra ett 
ombyggnadsprojekt i en simhall som under 45 år haft ett högt fukt- och vattentryck 
samt att det i byggnaden finns stora variationer mellan temperaturer och fukthalter 
medför att det finns risk att vi stöter på oförutsedda kostnader under 
genomförandet. Det går helt enkelt inte att besiktiga och projektera sig fram till en 
helt riskfri kalkyl. Detta gör att vi behöver kalkylera med en förhöjd ekonomisk risk i 
projektet. Den totala budgeten för ombyggnaden av Gullmarsborg, inklusive risk 
och verksamhetsanpassningar beräknas hamna på ca 40–50 miljoner kronor.  
 
En ny förskola i Tronebacken är planerad att byggas 2023–2024 i samband 
med att Tronebacken exploateras och bebyggs. Behovet av förskoleplatser i Östra 
delen av Lysekils tätort är stort och när Tronebacken bebyggs blir behovet ännu 
större. Förutom att ta emot barn från Tronebacken kan den nya förskolan avlasta 
Mariedals, Trötens och Bergs förskola vilka alla är fulla idag. Dessutom behöver 
Utbildningsförvaltningen fler förskoleplatser så att man kan fasa ut Färgaregatans 
förskola som endast är en tillfällig förskola. Budgeten för den nya förskolan är 
beräknad till ca 45 miljoner kronor och projektet löper över två år. 
 
Bryggor och pontoner avser en sammanlagd ram av investeringar i 
småbåtshamnarna. Ett utvecklingsarbete i småbåtshamnarna startades 2019 och 
Lysekils kommun behöver fortsätta att rusta upp våra småbåtshamnar. I Valbodalen 
och Långevik finns det fortfarande många bryggor som är i dåligt skick som behöver 
repareras alternativt bytas ut till flytbryggor. I Norra Hamnen är behovet av nya 
bryggor också stort. 
 
En investeringsram för energieffektiviseringar. Detta är en förutsättning 
för att kunna genomföra det energieffektiviseringsprogram som Tekniska 
avdelningen föreslår skall startas upp 2021 med mål att spara 20% energi till år 
2030. 
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En investeringsram för samhällsbyggnadsförvaltningen är upptagen i 
budgeten och omfattar 1 miljon kronor årligen. Detta avser mindre investeringar 
inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde, bland annat 
städmaskiner, storköksutrustning i inhyrda lokaler, mindre lokalanpassningar, 
möbler och inventarier. Dessa inköp har tidigare tagits ur driften men på grund av 
ändrade redovisningsregler måste inköp över 1 prisbasbelopp och som är för 
stadigvarande bruk redovisas som en investering.  
 
Flera projekt med GC-vägar finns upptagna i investeringsplanen. Under 2021 
kommer projektet med GC-vägen i Fiskebäckskil (vid Golfbanan) att fortsätta och 
dessutom är det planerat för ny GC-väg i Fiskebäck från nya Fiskebäcks äldreboende 
till korsningen vid Torpet. Till detta projekt finns det en medfinansiering från 
Trafikverket. Projektets andra etapp fortsätter 2022 alternativt 2023 och avser 
Torpet till Konsum Dalskogen. Vilket år det blir beror på detaljplan och exploatering 
av Tronebacken. Inne i centrala Lysekil planeras för en GC-väg mellan Abba-huset 
och Stadsparken. 
 
 
 
 
Per Garenius Christian Wrangmo 
Förvaltningschef Teknisk chef 
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Totalt 2021 2022 2023 2024 2025
Badplatser 3 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighetsanpassning 3 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Fastighet 78 16 15,5 15,5 15,5 15,5
Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighetsanpassning 3 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Fastigheter (reinvestering verksamhetslokaler) 75 15 15 15 15 15

Gator  40 10 10 6 8 6
Gator och trafik (reinvesteringar) 30 6 6 6 6 6
GC‐väg Fiskebäckskil 2 2
GC‐väg Lyckevägen mot Brastad 2 2
GC‐väg utanför Abba‐huset mot Drottninggatan 2 2
GC väg Fiskebäck+Tronebacken 4 2 2

Inventarier 5 1 1 1 1 1
SBF Verksamhet 5 1 1 1 1 1

Kajer och bryggor 69 29 31 3 3 3
Dykbryggan Havsbadet 2 2
Fiskhamnskajen 40 20 20
Gullmarskajen del 2 0
Kajer, mindre investeringar 5 1 1 1 1 1
Krabbfisketrappan 3 3
Norra bryggan vid Hamnservice 2 2
Slutdelen Valbodalen 25 m + bryggdäck 1 1
Ångbåtsbryggan, anpassning för Västtrafik‐färja 10 2 8
Övriga Kajer 6 2 2 2

Parker 10 2 2 2 2 2
Parker (reinvesteringar) 10 2 2 2 2 2

Skolor och fritidslokaler 294 12 37 145 100
Bro skola + ev. samlokalisering med förskola 15 1 4 10
Gullmarsborg renovering 60 20 40
Gullmarsskolan D‐huset ‐ Ny takkonstruktion 4 4
Gullmarsskolan renovering och tillbyggnad 153 3 75 75
Kulturhus och lokaler för kulturskolan 0
Ny förskola Tronebacken 45 20 25
Nytt badhus 0
Skaftö Skola + samlokalisering förskola  17 7 10

Småbåtsverksamheten 21 5 5 5 3 3
Bryggor och pontoner (sammanlagd ram) 21 5 5 5 3 3

Stadsmiljö och utemiljö 9 2 6 0,5 0,5 0,5
Cykelgarage Södra Hamnen 0 0
Gångbrygga St Långevik till L Långevik 1 1
Kallbadhuset upprustning 2 2
Kronbergsvallen, nytt konstgräs 4 3,5
P‐plats infart Grundsund nyinvest 2020 1 1
Resecentrum Södra Hamnen 0
Järnvägen ‐ återställning efter nedläggning eller ev. uppstart 0
Belysning utemiljö och skolgårdar (trygghetsfrämjande) 3 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Äldreboende 0
Särskilt boende nybyggnad alternativt tillbyggnad 0

Övriga Investeringar 8 3 2,5 1 1 1
Energieffektiviseringsåtgärder 5 1 1 1 1 1
Ny digital infartsskylt 1 1
Oljesaneringsutrustning 1 1
Reservkraft Gullmarsskolan 2 1,5

Övriga verksamhetslokaler 10 2 4 4
Dalskogen fler arbetsplatser för SBF 4 4
Laddinfrastruktur, ca 76 laddstolpar 2 2
Ny lokal för återbruk och secondhandförsäljning 4 4

Övrigt Park och Gata 8 2 1,5 1,5 1,5 1,5
Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighetsanpassning 3 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Övrigt Park och Gata 5 1 1 1 1 1

Summa 553 82 116 185 136 34

Bilaga 1 ‐ Investeringsbudget 2021 och plan för 2022‐2025
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Lokalförsörjningsplan 2021-2025 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år 
presenteras i samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserad i en lokalförsörjningsgrupp bestående av 
förvaltningscheferna, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen träffas löpande för att 
diskutera kommunens gemensamma lokalförsörjning på kort och lång sikt. Gruppens arbete 
mynnar ut i en lokalförsörjningsplan som redovisar förvaltningarnas verkliga lokalbehov. 
Behoven inarbetas sedan i investeringsprocessen. Nedan följer förvaltningarnas behov av 
lokaler de kommande fem åren. Observera att angivna belopp är ungefärliga och kräver 
detaljprojektering för att kunna bli mer exakta.  

 

1.1 Utbildningsnämnden 
1.1.1 Förskolor 

I Lysekils kommun garanteras samtliga vårdnadshavare förskoleplats på någon av 
kommunens 12 förskolor eller 2 fristående förskolor. Dock är efterfrågan på förskolorna olika 
och vårdnadshavarna önskar huvudsakligen förskola efter närhetsprincip eller där 
skolgången troligen kommer att ske. Det finns idag och i framtiden en större ökad efterfrågan 
än utbud av förskoleplatser i Östra delen av Lysekils tätort (Mariedal, Torpet, Tröten) samt i 
Brodalen. Skaftö har på senare år haft en vikande efterfrågan på förskoleplatser och där finns 
det en överkapacitet på nuvarande lokaler i Grundsunds förskola. När det nya 
bostadsområdet Tronebacken i Östra Lysekils tätort exploateras planeras det för en ny 
förskola som förutom nyinflyttning också kan fånga upp den ökade efterfrågan av 
förskoleplatser i Östra området. 

 

1.1.2 Skolor 

I dagsläget råder en brist på kapacitet i centrala Lysekil men i övriga delar av kommunen 
råder balans mellan utbud och efterfrågan. 

Mariedalsskolan F-6 har genomgått en större renovering 2016-2019, är i bra skick och har 
kapacitet att hantera sitt eget upptagningsområde. Det finns dock ett stort söktryck från 
andra upptagningsområden vilket skolan inte kan tillmötesgå. 

Gullmarsskolan byggdes under 60-talet och här finns det ett behov av en större renovering av 
tak, fasad, ventilation, inre ytskikt och fönster som behöver genomföras innan 2025. En 
byggnad (E-huset) är så dålig att den behöver rivas. Utöver renovering finns ett behov av fler 
klassrum och administrativa lokaler för F-6 såväl 7-9. Behov som idag bland annat klaras av 
med inhyrda paviljonger.  
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Hela Stångenäsdistriktet har en god kapacitet och Stångenässkolan har kapacitet att hantera 
hela distriktets behov av grundskola. Bro skola har ett stort renoveringsbehov, bedömt till ca 
15-20 mnkr men skall skolan uppfylla kraven på god tillgänglighet och arbetsmiljö krävs mer 
investeringar. 

Skaftö skola är delvis renoverad under de senaste åren men det finns ett behov av att 
renovera huvudbyggnaden och utemiljön. Detta är bedömt att kosta ca 20-25 mnkr. Enligt 
prognoser finns det en överkapacitet på Skaftö skola då elevantalet bedöms vara konstant 
under många år framåt. En utredning om samlokalisering med Grundsunds förskola pågår 
och det finns plats att ha en förskoleavdelning på Skaftö skola. Detta skulle innebära att 
Grundsunds förskola kan säljas eller användas för annan verksamhet. 

 

1.1.3 Fritidsverksamhet 

Gullmarsborgs sim- och ishall byggdes 1975 och har ett stort underhållsbehov och en 
renovering av befintlig anläggning behöver göras snarast för att inte riskera driftstopp och 
stängning. En besiktning gjordes 2018 vilken pekar på en renoveringskostnad på ca 20 mnkr 
för att uppnå befintlig funktion. Verksamheten pekar dock på ytterligare behov, tex 
tillbyggnad av gym, effektivare planlösning för entrékassa och badpersonal samt 
vattenrutschkana med landningsbassäng. Dessa behov kan inte tillgodoses i en renovering 
utan kommer att kosta än mer. Det finns också stora ekonomiska risker som är svåra att 
identifiera med att renovera ett 45 år gammalt badhus. Detta tillsammans med 
verksamhetens behov av lokalförändringar gör att totalsumman med stor sannolikhet 
kommer att öka. Därför bör kommunen utreda olika alternativ där nybyggnad är ett annat 
alternativ. En förstudie kring bad i Lysekils kommun skall göras under 2020 för att utreda 
badhus-frågan i Lysekil. Ishallen får en ny sarg under 2020 och har kommande 
investeringsbehov på ca 5 mnkr de närmaste fem åren avseende tekniska installationer. 
Exteriört behöver fasad, fönster och tak bytas ut på Gullmarsborg. 

Utbildningsförvaltningen lyfter också ett behov av ytterligare en idrottshall för att säkerställa 
tillgång till idrottsundervisning och föreningsverksamhet.  

Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas 2021 alternativt 2022. Övriga anläggningar 
kräver sedvanligt underhåll. 

1.1.4 Kulturverksamhet 

Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. Lokalerna i Lysekil är externt 
inhyrda och något svårarbetade. I Lysekil finns ett behov av lokalanpassning gällande 
tillgänglighet och verksamhet. 

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till E-huset på 
Gullmarsskolan. Byggnaden är som tidigare nämnt i dåligt skick och kommer att rivas. Det 
pågår en utredning gällande förutsättningar för en kulturskola i Lysekil. 
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1.2 Socialnämnden 
1.2.1 Särskilt boende 

Det finns idag 180 platser på kommunens särskilda boenden, fördelat på: 
- Stångenäshemmet, Brastad – 40 platser 
- Skärgårdshemmet, Lysekil – 48 platser 
- Nya Fiskebäckshemmet, Lysekil – 80 platser 
- Gullvivan, Skaftö - 12 platser 

 

Andelen äldre ökar konstant i kommunen och utöver det nya äldreboendet i Fiskebäck som 
står klart i december 2020 kommer det enligt Socialnämndens äldreboendeplan redan att 
vara fullt på boendena 2024. 2039 räknar man med ett behov av totalt 265 platser vilket 
motsvarar ett behov av helt nytt äldreboende. Det pågår under 2020 en utredning av 
särskilda boenden och den kommer att kunna svara mer exakt på behoven i framtiden och 
vilka beslut som måste fattas. 

 

1.2.2 LSS och Socialpsykiatri 

Det finns idag följande platser i kommunen (utomkommunala placeringar i parantes): 

LSS platser i kommunen – 49 st (1 st) 

Psykiatriboende i kommunen - 11 st (5 st) 

Boende för barn – 1 st (6 st) 

Befintliga lokaler som idag används till LSS-boende är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade 
och boendena är ofta beläget i två plan vilket försvårar och fördyrar bemanningen och 
personalkostnaderna. Boendena är ägda av externa fastighetsägare och Socialförvaltningen 
uttrycker ett önskemål att på sikt byta ut de befintliga boendena mot mer ändamålsenliga och 
tillgänglighetsanpassade. 

Det som är mest akut är psykiatriboendet. Befintliga lokaler som är belägna i inhyrda lokaler 
är inte ändamålsenliga och det råder ett stort behov av underhåll. Eftersom behovet är ca 15 
platser (inkl utomkommunala placeringar) i Lysekils kommun bör de nya lokalerna vara 
anpassade till det.  

 

1.2.3 Övrigt Socialförvaltningen 

Det finns enligt Socialförvaltningen ett behov att ha tre till fem bostäder för personer med 
psykiatriska problem och som saknar bostad eller har svårt att inneha ett hyresavtal. Det 
finns idag en sådan bostad i Lysekils kommuns ägo.  
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1.3 Arbetslivsförvaltningen 
Den nya arbetslivsförvaltningen har behov av administrativa lokaler så att studie- och 
yreksvägsledare, socialsekreterare, samhällsguide, ledning och administration kan ha en 
gemensam utgångspunkt och där man möter sina deltagare. I skrivande stund utreds vilka 
möjligheter det finns i de redan inhyrda lokalerna i Bovikshuset på Campus-området i 
centrala Lysekil. Detta lokalbehov är förhoppningsvis redan löst under 2020. 

Idag har förvaltningen verksamhet med second hand-försäljning i Södra Hamnen och det 
finns planer på att utöka den verksamheten med återbruk av byggnadsmaterial mm. Ett 
samarbete med Rambo har inletts. För att förverkliga planerna finns behov av en större 
lagerhall. Det finns en hall i anslutning till ”Hamnreturen” men den är i stort behov av 
renovering och marken är strategiskt viktig mark för Lysekils kommun som bostäder. Därför 
behöver en ny lokal för second-hand och återbruk byggas i Lysekils tätort. 
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Behov 2021 2022 2023 2024 2025 Uppskattad 
totalkostnad 

Kommentar Förvaltning 

Ny förskola Östra Lysekil 
Tronebacken 

  X   40-50 mnkr Uppskattad kostnad Utbildningsförvaltningen 

Gullmarsskolan renovering 
och 

tillbyggnad 

  X X  100-200 mnkr Uppskattad kostnad. 
Besiktning och 

lokalbehov återstår. 

Utbildningsförvaltningen 

Gullmarsborg renovering och 
tillbyggnad 

 X X   30-50 mnkr Uppskattad kostnad Utbildningsförvaltningen 
 

Nytt badhus    X X 150-200 mnkr Uppskattad kostnad Utbildningsförvaltningen 

Skaftö skola, renovering 
huvudbyggnad  

och utemiljö samt  
ny förskolegård 

X X    20-25 mnkr Kostnad enligt  
statusbesiktning 

Utbildningsförvaltningen 

Bro skola renovering  X X   15-20 mnkr Kostnad enligt  
statusbesiktning 

Utbildningsförvaltningen 

Brodalen –behov av fler 
förskoleplatser 

 X     Utbyggnad av 
Domarekens 
förskola eller 

samlokalisering med 
Bro skola 

Utbildningsförvaltningen 
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Konstgräset på 
Kronbergsvallen 

X     3,5 mnkr Uppskattad kostnad 
efter egna 

referensprojekt 

Utbildningsförvaltningen 

Dalskogen arbetsplatser  
och mötesrum 

 X    3-5 mnkr Uppskattad kostnad Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ombyggnad SBF-plan 
Kommunhuset 

  X   5-10 mnkr Uppskattad kostnad Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Reservkraft 
Socialförvaltningen 

X X X   1,5 mnkr/st 3 st behövs Socialförvaltningen 

Särskilt boende nybyggnad 
alternativt tillbyggnad 

   X X 150-300 mnkr Kostnad beror på 
tillbyggnad eller 

nybyggnad 

Socialförvaltningen 

Ungdomscentral   X    Inget beslut om UC 
fattat 

Socialförvaltningen 

Bostäder för bostadslösa  X    5-10 mnkr Behov av 3-5 
villabostäder 

Socialförvaltningen 

LSS-boenden     X  Lokaler hyrs idag Socialförvaltningen 
Administrativa lokaler för 
Arbetslivsförvaltningen. 

X     1-2 mnkr Uppskattad kostnad Arbetslivsförvaltningen 

Lokal för återbruk- och  
secondhandförsäljning 

  X   3-5 mnkr Uppskattad kostnad Arbetslivsförvaltningen 
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 Datum Dnr 
 2020-09-25 SBN T-2020-261 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53 
christian.wrangmo@lysekil.se 

 

Initiativärende – gällande grusplan på del av fastigheten 
Skaftö-Fiskebäck 1:3 
Sammanfattning 
Avalon Falcon (MP) har inkommit med ett initiativärende gällande att återställa 
grusplan vid ”Roskällan”, Fiskebäckskil till ängsmark efter att tillfälligt bygglov för 
drivmedelsstation löper ut 2023-12-31. Förvaltningen anser att det är för lång tid 
kvar för att besluta vad ytan ska återställas alternativt användas till. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
återkomma med förslag på vad ytan kan användas senast under verksamhetsåret 
2023. 

Ärendet 
Avalon Falcon (MP) har inkommit med ett initiativärende gällande grusplan på del 
av fastighet Skaftö-Fiskebäck 1:3. Ärendet avser den grusplan där tidsbegränsat 
bygglov t.o.m. den 31 december 2023 för drivmedelstation finns, på del av 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:3 vid ”Roskällan”. Falcon anser att det är av största 
vikt att återställa grusplanen till ängsmark efter att bygglovet gått ut och 
drivmedelsstationen är bortförd. Förslaget motiveras med att denna mark är av 
största vikt för biodiversiteten då ängsmark av denna sort som finns på platsen är 
sällsynt. Denna mark angränsar även till en strandäng som innehåller flera 
rödlistade arter samt ett parti av naturvårdsmark. 
 

Förvaltningens synpunkter  
Grusplanen angränsar till hästhagar och ängsmark och att återställa gräsytan till 
ängsmark är ett av flera möjliga alternativ till hur området skulle kunna användas. 
Bygglovet för drivmedelsstationen löper ut 2023-12-31 och därför anser 
förvaltningen att det är för tidigt att redan nu besluta vad kommunen ska göra med 
den avsedda ytan om 3–4 år.  Förvaltningen avser att återkomma kring vad ytan ska 
användas till under 2023. 
 
 
 
 
Per Garenius Christian Wrangmo 
Förvaltningschef Teknisk chef 

 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | 
www.lysekil.se 

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/3 

Datum 
2020-09-10 

Dnr 
SBN A-2020-XX 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Per Garenius, 0523-61 33 45 
per.garenius@lysekil.se 
 
 

Energieffektiviseringsprogram 2021–2030 
Sammanfattning 
Lysekils kommun förvaltar idag ca 73 000 kvm lokaler. 
 
Med hänsyn till nationella miljö- och klimatmål, liksom kommunala strategier och 
planer behöver energieffektiviseringsarbetet intensifieras och struktureras samt att 
uppföljning behöver ske. 

Ett energieffektiviseringsprogram för perioden 2021 – 2030 behöver arbetas fram, 
inom vilket målsättningarna enligt den övergripande planen behöver förtydligas 
och fortlöpande följas upp. 
 
Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att: 

- till nämndens möte i november arbeta fram ett utkast till ett strukturerat 
energieffektiviseringsprogram för perioden 2021 – 2030. 

- utifrån gällande energiplan utarbeta förslag till mätbara målsättningar, 
såväl övergripande som detaljerade mål, som kan följas upp under perioden. 

- inom ramen för programmet utarbeta en ”värstinglista” med de 10 
fastigheter/byggnader där energieffektiviseringsåtgärder bedöms ha stor 
ekonomisk besparingspotential. 

- lämna förslag till hur energieffektiviseringsåtgärderna kan finansieras. 
 
Ärendet 
Frågan om energieffektiviseringsåtgärder för byggnader och lokaler har sedan 
Miljömålssystemet fastställdes av Sveriges riksdag år 1999. 
Energieffektiviseringsarbetet hänför sig främst till Mål 1: Begränsad miljöpåverkan 
och Mål 15: God bebyggd miljö. 
 
Lysekils kommun har idag en energiplan från 2008, i vilken planperioden sträcker 
sig till 2012, vilket gör att den är inaktuell och behöver revideras. 
 
Inom Generationsmålet anges att ”det offentliga behöver gå före”, för att på lång 
sikt ställa om samhället, peka ut riktning och ange mål för hur miljöarbetet ska nås 
och att följa upp dem likväl som den ekonomiska uppföljningen. 
 
Lysekils kommun saknar idag en plan för energieffektiviseringsarbetet för det 
kommunala fastighetsbeståndet. 
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Förvaltningens utredning 
Lysekils energiplan (daterad 2008) gäller fortfarande, trots att målsättningarna i 
denna endast sträcker sig fram till 2012, i vilken det framgår följande: 
 
Övergripande mål 

• Lysekils kommun ska ta ett lokalt ansvar och arbeta för de nationella och 
regionala målsättningarna inom energi- och miljöområdet.  

• Kommunen ska aktivt arbeta för hushållning med energin och för att 
minska energianvändningen och elanvändningen (andelen fossilbränsle och 
el). 

 
Konkreta mål (effektmål)  
Med effektmål avses de mål som ska uppnås genom föreslagna åtgärder.  
Effektmålen kan sägas vara en konkretisering av de övergripande målen och är 
mätbara.  År 1999 gäller som basår för målen.  
Energieffektivisering:  

• Den totala energianvändning i Lysekils kommun ska minska med 10% från 
år 2000 till år 2012.  

• Energianvändningen inom kommunens verksamheter ska reduceras med l 
% per år, från år 2000 till är 2012. 

• Elförbrukningen inom kommunens verksamheter ska minska med 15 % från 
år 2000 till år 2012. 

 
Förnybara energikällor  

• Den totala användningen av icke förnybar energi i Lysekils kommun ska 
minska med 30% från år 2000 till är 2012. 

• Den kommunala verksamheten ska vara en föregångare i detta 
omställningsarbete och ska under samma period, år 2000, minska sin 
användning av icke förnybar energi med 50 % till år 2012. 

 
Energirådgivning: 

• Riktad rådgivning och stimulerande åtgärder ska minska hushållens 
elanvändning med 15% från år 2000 till år 2012. 

Viss uppföljning av förbrukning har skett under år 2014, men någon handlingsplan 
har därefter inte utarbetats vad utredningen visat. 
Några mål eller en plan för energieffektiviseringsarbetet finns i nuläget heller inte. 

 

Under 2019 förbrukade fastighetsenhetens byggnader: 

Fjärrvärme 4530,599 MWh, till en kostnad av 3 181 923 SEK/år 

El, 5979349 kWh, till en kostnad av 7 516 082 SEK/år 

Olja, 10 463 L, till en kostnad av 101 265 SEK/år 

 

Förvaltningens slutsatser  
 

• Tidigare energieffektiviseringsarbete har inte följts upp på ett 
tillfredsställande sätt. 
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• Den övergripande energiplanen behöver omarbetas utifrån de nationella 
miljömålen, då målen i denna plan endast sträcker sig fram till år 2012. 

• De nationella miljö- och klimatmålen, liksom de av Lysekils kommun 
fastställda strategierna och planerna, kräver ett strukturerat energi-
effektiviseringsarbete, och som bör intensifieras med tanke på den tid som 
gått sedan tidigare uppföljning. 

• Ett energieffektiviseringsprogram för perioden 2021 – 2030 behöver 
arbetas fram, inom vilket målsättningarna enligt den övergripande planen 
behöver förtydligas och fortlöpande följas upp. 

• Förvaltningen bedömer att det finns en besparingspotential på ca 20 % 
under åren 2021-2030, med en årlig investering om 2 miljoner SEK 

• Uppföljning behöver ske kontinuerligt och rapporteras till 
samhällsbyggnadsnämnden årligen i samband med U1-U3 och i samband 
med helårsrapporten. 

• Ett förslag till finansiering av investeringar och reinvesteringar av 
energieffektiviseringsåtgärder för att uppnå fastställda målsättningar 
behöver arbetas fram. 

 
 
 
 
Per Garenius Christian Wrangmo  
Samhällsbyggnadschef  Avdelningschef tekniska avdelningen  

 

Bilaga 
- 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-08-26 SBN MG-2019-500 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 - 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 

Yttrande till förvaltningsrätten 

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten har förelagt Lysekils kommun att yttra sig över överklaganden i 
rubricerat mål. Mål nr 8209-20, avdelning 3 angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 

Det överklagande beslutet strider enligt kommunen inte mot lag eller annan 
författning. Kommunens beslut har tillkommit i laga ordning och är i högsta grad en 
angelägenhet för kommunen. Vidare har beslutet fattats av behörigt organ. 

Mot bakgrund av vad som angivits i yttrandena gör kommunen sammanfattningsvis 
gällande att klagandena inte visat att det överklagande beslutet är olagligt enligt 
någon av grunderna i 13 kap. 8 § KL. Varför förvaltningen yrkar på att 
överklagandena ska avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som yttrande till förvaltningsrätten 
översända bilagda skrivelse.  

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden ska lämna ett yttrande till Förvaltningsrätten. Ärendet 
gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen av ordförandebeslut med 
målnummer 8209–20. Förvaltningen har tagit fram ett yttrande till 
förvaltningsrätten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bemött följande yrkanden 

• Var av brådskande karaktär

• Omfattar beslut om arrendeavgift som nämnden inte har mandat att fatta

• Strider mot kommunfullmäktiges beslut 2009 -10-29 LKS §131 beträffande
upplåtelseform

Ytterligare en klagande yrkar på att det aktuella beslutet upphävs på den grunden 
att samhällsbyggnadsnämnden anses ha överskridit sina befogenheter och menar att 
kommunen skulle ha tillämpat ”Lysekils kommuns riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal”.   

Förvaltningens synpunkter 

Kommunens inställning till överklagandena utvecklas närmare i bilagda skrivelse till 
förvaltningsrätten. Sammanfattningsvis anser kommunen att klagandena inte har 
kunnat visa att det överklagande beslutet är olagligt enligt någon av grunderna i 13 
kap. 8 § KL. Förvaltningen anser därför att överklagandena ska avslås. 
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Linda Wising 
Verksamhetsutvecklare 

Per Garenius 
Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 

Skrivelse till förvaltningsrätten 
Överklagandena 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg
Samhällsbyggnadschefen 
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Förvaltningsrätten i Göteborg  
Box 53197 
400 15 Göteborg 

 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen mål nr 8209-20, 
avdelning 3 

Björn Bexér Martinsson och Ronald Rombrant, Lysekils kommun angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Förvaltningsrätten har förelagt Lysekils kommun, i fortsättningen kommunen, att yttra sig 
över Björn Bexér Martinsson och Ronald Rombrant överklaganden i rubricerat mål. 

Med anledning härav får kommunen anföra följande. 
 
1 Kommunens inställning 
Kommunen bestrider klagandens talan i sin helhet och yrkar att förvaltningsrätten avslår 
densamma. 

 
2 Grunder för kommunens inställning 
Kommun har inte agerat på ett sådant sätt att det föreligger grund för att upphäva det 
aktuella beslutet enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).   

 
3 Utveckling av grunderna för kommunens inställning 
Den klaganden, Björn Bexér Martinsson anför följande yrkanden vilka vi bemöter enligt 
nedan: 

− Inte var av brådskande karaktär 
− Omfattar beslut om arrendeavgift som nämnden inte har mandat att fatta 
− Strider mot kommunfullmäktiges beslut 2009-10-29 LKS § 131 beträffande 

upplåtelseform 
 

Inte var av brådskande karaktär 

Från det att tjänsteskrivelsen är daterad 2020-03-17 och fram tom 2020-04-01 var inte 
parterna överens om genomförande och arrendekostnader samt områdets omfattning. 
Arrendatorn ville även ha med parkeringsplatser vilket kommunen inte godtog. Den här 
processen gjorde anspråk på tiden mellan 2020-03-17 tom 2020-04-01. 

För att det skulle vara möjligt att tidsmässigt genomföra projektet och att bryggan skulle 
kunna vara klar till midsommar, var beslutet av brådskande karaktär. Arrendeavtalets 
handläggning drog tyvärr ut på tiden bland annat på grund av Corona tider. Från nämndens 
möte 2020-04-30 kompletterades ordförandebeslutet daterat 2020-05-05 och anmäldes vid 
nämndens möte 2020-06-02. 

Ärendet hade inte kunnat hanterats av nämnden 2020-03-30 då parterna inte var 
överens om arrendekostnaden. Eftersom ärendet var av brådskande karaktär och det 
skulle finnas en rimlig möjlighet för entreprenörerna att hinna bli färdig till sommaren, 
kunde inte beslut vänta ytterligare (29 dagar) till 2020-04-30. 
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Omfattar beslut om arrendeavgift som nämnden inte har mandat att fatta 

Med anledning av ovanstående innebär ett lägenhetsarrende en bedömning för en avgäld. 
Förvaltningen har använt upplåtelse för uteservering på allmän platsmark enbart som ett 
jämförelsetal för sin bedömning. Det finns alltså ingen beslutad avgift för uteservering i 
arrendesammanhang. Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att fatta beslut om avgälden 
för det här lägenhetsarrendet. 
 
Strider mot kommunfullmäktiges beslut 2009 -10-29 LKS § 131 beträffande upplåtelseform 

Upplåtelseformen är ett lägenhetsarrende. Att vi inte klassar det som anläggningsarrende 
beror på att den huvudsakliga verksamheten bedrivs inom tomträttsfastigheten. 
Uteserveringen utgör ett komplement till verksamheten men är inte den huvudsakliga 
verksamheten. Därtill finns krav på byggnad i ett anläggningsarrende. 
Byggnadsbegreppet ska i arrendelagstiftningen ha samma innebörd som i 
byggnadslagstiftningen, därav faller brygga utanför. Om upplåtelse av mark inte kvalar in 
i de olika förutsättningarna för jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende så räknas 
det som ett lägenhetsarrende. 

Kommunfullmäktige fattar övergripande beslut och riktningar för taxor och beslutar inte 
om detaljer i samtliga nya avtal som samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar. Det hade 
varit en mycket ineffektiv arbetsmodell och försvårat för de målgrupper vi är till för. 
Mark- och exploateringsingenjörerna tar stöd i beslut fattade av kommunfullmäktige 
samtidigt som de i bedömningar förhåller sig till kommunallagen avseende regler för hur 
ärenden ska hanteras. 

Klaganden Ronald Rombrant yrkar på att det aktuella beslutet upphävs på den grunden 
att samhällsbyggnadsnämnden anses ha överskridit sina befogenheter. Bl.a. menar 
Rombrant att kommunen skulle ha tillämpat ”Lysekils kommuns riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal”. 

Lysekils kommuns riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal reglerar inte 
arrendeupplåtelser. Ordet upplåtelse förekommer dock i den tjänsteskrivelse som ligger 
till grund för beslut om att anta riktlinjerna. I tjänsteskrivelsen beskrivs det att enligt lag 
2014:899) om kommunala markanvisningar ska riktlinjerna innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser för markområden för 
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markprissättning. I 
detta sammanhang handlar det om upplåtelse i form av tomträtt. 

Riktlinjerna ovan är ingen lag utan just riktlinjer och regleras inte i kommunallagen. Om 
kommunen bedömer att riktlinjerna inte anses vara tillämpliga, innebär detta alltså inte 
att man brutit mot någon lag. Samhällsbyggnadsnämnden har heller inte överskridit sina 
befogenheter genom att inte tillämpa riktlinjerna, detta då riktlinjerna inte reglerar 
arrendeupplåtelser. 
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4 Sammanfattning 
Det överklagande beslutet strider inte mot lag eller annan författning. Kommunens beslut 
har tillkommit i laga ordning och är i högsta grad en angelägenhet för kommunen. Vidare 
har beslutet fattats av behörigt organ. 

Mot bakgrund av vad som angivits ovan gör kommunen sammanfattningsvis gällande att 
klagandena inte visat att det överklagande beslutet är olagligt enligt någon av grunderna i 
13 kap. 8 § kommunallagen, varför deras överklaganden ska avslås. 

 
 
 

 
Per Garenius 
Förvaltningschef 
 
Bilagor 

1. Ordförandebeslut 
2. Beslutsunderlag 
3. Anslagsbevis 
4. Delegationsordning 
5. Tilläggsavtal till arrendeavtal 
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2020-08-12 
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Lysekils kommun 

 

 
 
SBN-MG-2019-500 

 
Parter: Björn Bexér Martinsson m. fl. ./. Lysekils kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 
Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 

Domstolen måste ha yttrandet senast den 3 september 2020. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 8209-20 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna om ni har frågor: 031-732 70 00 
 
 
Marie-Louise Magnusson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 8 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular


Datum: 2020-06-30 
 
Förvaltningsrätten i Göteborg  
Box 53197 
400 15 Göteborg 
 
 
Klagande 
Ronald Rombrant, 590411-5077 
Skal Bua Gård 120 
453 91 Lysekil 
070-5808058 
ronald.rombrant@telia.com 
 
Denna skrivelse insänds endast via e-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 
 
Överklagat beslut 
 
Ordförandebeslut 2020-05-05 angående arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82 
anmält som delegationsbeslut vid Lysekils kommuns samhällsbyggnadsnämnds möte 2020-06-02 § 
115 

 
Yrkande 
 
Jag yrkar att ordförandebeslut (bil 1) 2020-05-05 angående arrendeavtal avseende uteservering inom 
Kronberget 1:82 anmält som delegationsbeslut vid samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-06-02 § 
115 (bil 2) upphävs på den grunden att nämnden anses ha överskridit sina befogenheter 

 
Utvecklande av grunder 
 
Bakgrund 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Lysekils kommun fattade 2020-04-01 ett s.k. 

ordförandebeslut avseende ett 10-årigt arrendeavtal mellan kommunen och Lysmar AB 

(arrendatorn). Detta beslut upphävde nämndens ordförande med ett nytt ordförandebeslut 

daterat 2020-05-05.  Vid detta senare beslut hänvisades till delegationsnummer 1:8 i 

nämndens delegationsordning där nämndens ordförande hävdade att beslut är så brådskande 

att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ordförandebeslutet den 5 maj anmäldes vid 

nämndens möte den 2 juni 

Avtalet omfattar ett område på 157 kvm i Norra hamnen. I beslutet anges arrendeavgiften till 

4 220 kr/år. I en tjänsteskrivelse daterat 2020-03-17 har förvaltningen föreslagit att 

arrendeavgiften ska uppgå till 400 kr/kvm och år, dvs 62 800 kr/år, dvs en årlig skillnad på 

58 580 kr.  

Frågor om beslutet ställdes till samhällsbyggnadsnämndens ordförande första gången 2020-

05-16. Inte förrän den 18 juni var flertalet av frågorna besvarade. Eftersom det inte finns något 

skriftligt avtal mellan kommunen och arrendatorn är de svar som är relevanta för detta 

överklagande noterade nedan. 

Följande klargöranden har i omgångar (de första frågorna framställdes den 16 maj, det senaste 

svaret inkom den 18 juni) lämnats via mail av förvaltningschefen (bil 3 och bil 4):  

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
Avd. 3  
 
INKOM: 2020-07-01 
MÅLNR: 8209-20 
AKTBIL: 8

mailto:ronald.rombrant@telia.com


• Det finns inget dokumenterat avtal mellan arrendatorn (Lysmar AB) och kommunen 

• Arrendatorn svarar förinvesteringsutgifterna på 2 mkr 

• Kommunen ska enligt förvaltningschefen ta över ägandet av det upparbetade värdet  

• Det upparbetade värdet kommer att bokföras som en anläggningstillgång på 
kommunens balansräkning med 50 års avskrivning. 

• Om det upparbetade värdet (2 mkr) ska överföras till kommunen som en gåva, eller 
om kommunen ska betala något för det, är fortfarande obesvarat 

 

Lagar samt beslut fattade av Lysekils kommun  

I cirkulär 14:46 ”Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal” daterat 2014-12-

19 (bil 5) informerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om de nya reglerna som trädde i kraft 

den 1 januari 2015. SKR anger att riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens 

utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning.  

Enligt 3 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige bl.a. besluta i ärenden som avser mål och 

riktlinjer för verksamheten. Det innebär att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för markanvisningar 

och exploateringsavtal. 

Lysekils kommuns kommunfullmäktige fastställde 2018-06-20 ”Lysekils kommuns Riktlinjer för 

markanvisning och exploateringsavtal” (bil 6). I riktlinjerna framgår på sidan 4 under rubriken 

”Inledning och syfte” att riktlinjerna har utgått från SKL:s riktlinjer och Cirkulär 14:46. I 

beslutsunderlaget till riktlinjerna (tjänsteskrivelse daterad 2018-05-04 (bil 7*)) anges följande:  

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska riktlinjerna innehålla 

kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 

bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning. 

Ordförandebeslutet 

I ordförandebeslutet anges: ”Avgörande för gäldens storlek är Lysmar ABs egna insatser”. I mailsvar 

från samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef (FC) svarar denna på ett antal frågor, bl a 

svarar att arrendatorn står för investeringsutgifterna på 2 mkr och att de upparbetade värdena ska 

överföras till kommunen.  

Skäl för upphävande av beslutet  

Undertecknad anser att ”Lysekils kommuns riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal” i 

detta ärende skulle ha tillämpats. Ärendet avser en exploatering som utförs på kommunens mark, 

som sedan upplåts mot en arrendegäld. Arrendegäldens mycket låga nivå beror på att 

arrendatorn/exploatören/byggherren svarar för investeringsutgifterna. Ärendet faller alltså inom 

ramen för lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Kommunens riktlinjer, 

fastställda av kommunfullmäktige, anger utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 

markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor. 

Av kommunens riktlinjer framgår det tydligt på sidan 5 att den metod som här har borde ha 

tillämpats är en s k ”direktanvisning”.  En ”direktanvisning” definieras i riktlinjerna som:  



Anvisning utan föregående urvalsprocess. Denna metod är lämplig t.ex. när utvald exploatör 

redovisar ett intressant förslag som följer detaljplan, samtidigt som ett normalt förfarande 

inte antas ge bättre förslag utan snarare riskerar att försena och fördyra processen för 

kommun och byggherrar.  Metoden strider mot grundprincipen och beslut får endast tas av 

kommunstyrelsen. Beslut ska motiveras. 

 

Som framgår ovan – citerat från kommunens Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal - 

framgår med all önskvärd tydlighet att beslut endast tas av kommunstyrelsen. Ordföranden i 

samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden måste mot denna bakgrund 

anses ha överskridit sina befogenheter. 

Mot denna bakgrund yrkar undertecknad på att ordförandebeslut 2020-05-05 angående 

arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82 anmält som delegationsbeslut vid 

samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-06-02 § 115 upphävs på den grunden att nämnden anses 

ha överskridit sina befogenheter 

Undertecknad förbehåller sig rätten att i efterhand komplettera denna klagan.  

 

Ronald Rombrant enligt ovan 

 
*Filen är på mer än 50 MB, här länk till kallelsen: 
https://www.lysekil.se/download/18.f8e9d9b1639b7a2e6f54b2e/1528810082080/Kallelse%20till%2
0kommunfullm%C3%A4ktige%202018-06-20.pdf 

https://www.lysekil.se/download/18.f8e9d9b1639b7a2e6f54b2e/1528810082080/Kallelse%20till%20kommunfullm%C3%A4ktige%202018-06-20.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.f8e9d9b1639b7a2e6f54b2e/1528810082080/Kallelse%20till%20kommunfullm%C3%A4ktige%202018-06-20.pdf


Björn Martinsson
Björneviksvägen 16
453 92 Lysekil Förvaltningsrätten i Göteborg
Tel: 070-7700421 Box 53197
E-post: bjorn@martinsson.it 400 15 Göteborg

Denna skrivelse insänds endast via 
e-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

registrator@lysekil.se

Björn Martinsson ./. Lysekils kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av 
ordförandebeslut, dnr SBN-MG-2019-500

Yrkande
Jag yrkar att ordförandebeslut arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82 anmält vid 
samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-06-02 § 115 upphävs och ogiltigförklaras då ärendet;

·inte var av brådskande karaktär

·omfattar beslut om arrendeavgift som nämnden inte har mandat att fatta

·strider mot kommunfullmäktiges beslut 2009-10-29 LKF § 131 beträffande upplåtelseform

·har allvarliga brister i dokumentationen av arrendatorns motprestationer

Jag yrkar dessutom att ärendet återförvisas till nämnden för ny handläggning och till 
kommunfullmäktige för beslut om arrendeavgift.

Utvecklande av grunder

I Lysekils kommun samhällsbyggnadsnämnd sammanträdesprotokoll 2020-06-02 § 115 redovisas 
”Ordförandebeslut arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82”. Beslutet är daterat 
2020-05-05 har dnr SBN MG-2019-500 (Bilaga 1). 

Var ärendet så brådskande så nämndens avgörande inte kunde inväntas? 
Ärendet, som avser ett arrendeavtal, är inte av den brådskande karaktär som avses enligt KL 6 kap. 
39 § så att nämndens avgörande inte kan avvaktas med anledning av;

·Tjänsteskrivelsen i ärende är dagnoterad 2020-03-17 (Bilaga 2). 

·Nästkommande ordinarie sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden genomfördes 
2020-03-30 (Bilaga 3) utan att ärendet behandlades.

·Ordförandebeslut (”det första”) gjordes två dagar efter nämndens möte, 2020-04-01(Bilaga 
2).

·Arrendeavtalet mellan Lysekils kommun ./. Lysmar AB är undertecknat av arrendatorn 
2020-04-14 (Bilaga 1) och av kommunen 2020-05-06.

·Ytterligare ett ordinarie sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden genomfördes 2020-04-
30 och beslutet, dagnoterat 2020-04-01, anmäls som delegationsbeslut § 88. (Bilaga 4)

mailto:forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
mailto:registrator@lysekil.se


·Nytt ordförandebeslut med innebörd att beslut från 2020-04-01 upphör att gälla och 
ersätts av nytt beslut dagnoterat 2020-05-05.

·Ordförandebeslutet, dagnoterat till 2020-05-05, anmäls som delegationsärende vid 
samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-06-02 § 115 (Bilaga 5). 

Enligt delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden pkt 1:8 kan nämndens ordförande fatta 
”Beslut i sådana ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 12 kap. 5 
§ PBL”. 

Sammanfattning
Av ovanstående framgår att ärendet skulle kunna behandlats vid minst 2 ordinarie sammanträden 
(2020-03-30 resp 2020-04-30) och då behandlats snabbare än vad som nu skett. 

Ordförandebeslutets omfattning

Det finns inget stöd för ordförande/nämnd att fatta beslut om arrendeavgiftens storlek
I förvaltningens tjänsteskrivelse (Bilaga 2) förs ett resonemang om arrendeavgiften vilket enligt 
förvaltningens förslag uppgår till 400 kr/kvm/år. Då ytan som skall upplåtas i arrendeavtalet är ca 
157 kvm kommer den föreslagna arrendeuppgiften vara 62 800 kr/år. I ordförandebeslutet har 
arrendeavgiften beslutats till 4 220 kr/år, vilket är en nedsättning av den föreslagna arrendeavgiften 
med ca 93 %.

Vid kommunikation med samhällsbyggnadsförvaltningen framkommer att det saknas underlag för 
beslut när det gäller anläggningsarrende (förutom när det gäller vindkraft, teknikbod eller mast) 
(Bilaga 6). 

Det senaste beslutet avseende taxa/avgift för arrenden som kommunfullmäktige har tagit var 2009-
10-29 LKF § 131 (Bilaga 7). På sidan 6 omnämns ”priser och villkor för arrenden enligt bilaga C” vilken 
återfinns i ”Tjänsteskrivelse 2009-09-30” sidan 75 och framåt (Bilaga 8). Enligt förvaltningen uppgift i 
e-postmeddelande (Bilaga 6) tillämpas dessa gällande beslut i arrendeprissättning enligt bilaga 9 – 
”Gällande beslut MEX”. Här finns ingen avgift eller taxa som stödjer upplåtelseformen 
”anläggningsarrende” förutom ovan beskriva objekt.

Enligt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i e-postmeddelande 2020-06-17, Bilaga 
10, hänvisas till att: ”Det finns alltså ingen beslutad avgift för uteservering i arrendesammanhang. 
Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att fatta beslut om avgälden för det här lägenhetsarrendet.” 
Någon hänvisning till kommunfullmäktiges beslut, delegationsordning eller liknande saknas.

Sammanfattning
Ordförandes beslut om arrendeavgift saknar stöd i av kommunfullmäktige beslutad taxa/avgift vilket  
torde innebära att beslut om vederlagets storlek skall avgöras av kommunfullmäktige i varje enskilt 
fall.

Lägenhetsarrende är fel upplåtelseform

Rubriceringen på arrendeavtalet är ”Lägenhetsarrende” och angivet ändamål är ”uteservering” se 
bilaga 1. I KF beslut 2009-10-29 LKF § 131 framgår i beslutet avseende lägenhetsarrende att 



”Arrendeområdet skall vara i anslutning till arrendatorns fastighet och får ej användas till 
verksamhet. 

Enligt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i epostmeddelande 2020-06-17, Bilaga 
10, förs ett resonemang helt i strid med KF beslut 2009-10-29 LKF § 131: ”Att vi inte klassar det som 
anläggningsarrende är att den huvudsakliga verksamheten bedrivs inom tomträttsfastigheten. Uteserveringen 
utgör ett komplement till verksamheten men är inte den huvudsakliga verksamheten.” 

Avgörande för vilken typ av upplåtelse ett avtal kommer att klassas som är avtalets innehåll och 
ändamål. För att förstå hur avtalens ändamål påverkar upplåtelsen krävs en analog tolkning av 
gällande rätt inom närbesläktade ämnesområden. Att rubriken på avtalet inte är avgörande framgår 
av rättsfallet NJA 2004 s 167 där rättighet för jakt var upplåten som servitut. Här blev det innehållet i  
avtalet som bestämde hur domstolen skulle tolka det. 

Ett annat rättsfall i fastighetsdomstolen (FD) är F 531-09, Barkarby flygklubb. Trots avsaknaden av 
högre instans anses rättsfallet relevant för hur avtalens innehåll ska tolkas och som berör 
gränsdragningen mellan anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Järfälla kommun och Barkarby 
flygklubb (BFK) hade tecknat ett avtal som var betecknat lägenhetsarrende. I avtalet angavs att ingen 
ersättning skulle utgå vid framtida avträde. När kommunen var i behov av fler bostäder sade de upp 
arrendeavtalet med BFK för att frigöra yta för just bostäder. Frågan i målet var om avtalet skulle 
betraktas som anläggningsarrende eller lägenhetsarrende. Kommunen yrkade på att BFK skulle i 
enlighet med avtalet avlämna platsen i städat skick. De utvecklade sin talan med att ingen osäkerhet 
rådde om att det förelåg ett lägenhetsarrende då avträdesersättning hade avtalats bort och att 
avtalet stadgade att näringsverksamhet inte fick bedrivas av BFK. Att det föreligger 
anläggningsarrende hävdar dock BFK och att de därmed är berättigade till avträdesersättning. Deras 
motiv är att klausulen i avtalet om att avträdesersättning inte skulle utgå är oskälig enligt 36 § 
avtalslagen och därmed inte ska tillämpas. Villkoret att BFK inte fick bedriva näringsverksamhet 
tolkade de som att det ej fick förekomma reguljär- eller charterflyg på arrendestället. BFK drevs som 
en ideell förening utan något vinstintresse, däremot bedrev flertalet medlemmar näringsverksamhet 
på arrendestället. 

FD anser att upplåtelsen är att betrakta som ett lägenhetsarrende med motiveringen att BFK, eller 
dess medlemmar, inte enligt avtalet har någon rätt att bedriva näringsverksamhet på arrendestället. 
FD ansåg heller inte att det var ett oskäligt villkor att avtala bort avträdesersättningen och beslutade 
därmed att BFK genast skulle avlägsna sig från arrendestället utan rätt till ersättning.

Av rättsfallen ovan framgår att domstolarnas tolkning av ett avtals innebörd görs utifrån avtalets 
ändamål och innehåll, samt att avtalets rubricering inte spelar någon avgörande roll. 

Vid upprättande av anläggningsarrenden ställs således krav på de ingående parternas kunskaper för 
att kunna upprätta ett hållbart avtal. För det första krävs att parterna har kunskaper om vad ett avtal  
om anläggningsarrende egentligen får, eller inte får, omfatta. Parterna måste således känna till de 
villkor som enligt 11 kap. 1 § jordabalken måste vara uppfyllda vid upplåtelser genom 
anläggningsarrende. För det andra måste de känna till hur dessa villkor ska tolkas. 

Sammanfattning
I den mån samhällsbyggnadsnämnden anser att upplåtelseformen är korrekt rubricerad, vilket den 
uppenbart inte är, så är arrendeområdet upplåtet för verksamhet - vilket strider mot 
kommunfullmäktiges beslut 2009-10-29. 



I den mån rubriceringen anses vara felaktig, vilket framgår av ovanstående resonemang, så tillämpas 
en taxa/avgift som enligt förvaltningen saknar stöd i något av kommunfullmäktiges antaget beslut. 

·Allvarliga brister i dokumentationen  av arrendatorns motprestationer och hur investeringen skall 
redovisas.

I ordförandebeslutet(Bilaga 1) framgår att ”Avgörande för gäldens storlek är Lysmars AB:s egna 
insatser”. Dock saknas någon som helst dokumentation av vad de ”egna insatserna” består av. 

Förvaltningschefen uppger att: ”Det finns inget avtal mellan kommunen och Lysmar om vilka 
investeringar de ska göra. Området arrenderas ut i befintligt skick. Därför har kommunen inte ett 
avtal om Lysmars egna investeringar i området. Kommunen genom Lars H kvalitetssäkrar och 
säkerställer kommunal standard.”

Kommunen betalar ingen del av investeringen. Huruvida det blir en gåva eller inte får vi 
hantera. Arrendeavtalet löper ut efter 10 år om det inte skrivs om och förlängs. 

Det saknas dessutom underlag för hur redovisning av investeringen som görs på kommunens 
fastighet skall bokföras, här uppger förvaltningschefen 2020-06-11 att; ”Lysmar gör egna 
investeringar i området som arrenderas av kommunen, hur de redovisas tittar vi på 
tillsammans med ekonomiavdelningen”. Alltså långt efter att avtalet är påtecknat och på en 
direkt fråga så saknas beslutsunderlag för de ekonomiska transaktioner som är mellan 
kommunen och arrendatorn. Dessa kan heller inte anses vara ringa, då det uppges att 
investeringen som arrendatorn gör i kommunens fastighet uppgår till ca 2 miljoner kr.

Sammanfattning
Som beslutsunderlag inför ordförandebeslutet saknas all dokumentation som avser;
·Arrendatorns motprestation i form av investeringar på arrendestället både avseende kvalité, 
omfattning, konstruktion m.m.
·Underlag för hur investeringen skall bokföras och redovisas inom kommunen

Lysekil den 22 juni 2020

Björn Martinsson



Tjänsteskrivelse 

 

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

 Datum Dnr 
 2020-09-24 A-2020-49 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 - 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 
 
Uppföljningsrapport 3 för samhällsbyggnadsnämnden 2020 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 för 2020. 
 

Ärendet  
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista augusti (Uppföljningsrapport 3). 
Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning, kritiska kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 3 för 2020 
enligt bilaga.  

 
Förvaltningens synpunkter  
Samhällsbyggnadsnämnden tar upp 2,1 mkr i kostnader för Covid-19 som nämnden 
haft till och med augusti enligt centrala anvisningar. Prognosen på den ordinarie 
driftbudgeten är noll avvikelse. Under sommaren så har det inte skett några större 
avvikelser och det har heller inte varit några evenemang. Handlingsplanen för 
budget i balans har gett effekt och förvaltningen räknar med att inte behöva dra ner 
på några underhållsåtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av 
förlusten kom från gata- och parkverksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 
1,6 mnkr från serviceavdelningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget 
i balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen 
hinner med. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av 
åtgärderna bevakas och det märks att de börjar ge effekt. Förvaltningen räknar med 
att arbeta vidare med sin ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar. 

 
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 
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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. 

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 3 omfattar uppföljning av kritiska 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer, ekonomi avseende utfall för perioden 
samt prognos för helåret. 

2 Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare och 
besökare och ska präglas av god service, hög tillgänglighet och gott bemötande. Lysekils 
kommun uttrycker i sin vision 2030 att man ska vara en kommun känd för sitt värdskap. 
Inom samhällsbyggnadsnämnden är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt 
och gemensamma värderingar kring service och bemötande skapar utveckling och 
attraktionskraft. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med förbättringsarbete inom värdskapskapsområdet. 
Målet är att få till en attitydförändring som ska genera nöjda kunder. Förvaltningen vill 
åstadkomma bättre service, vara kundvänliga, ha kundfokus, vara behjälpliga, ta ansvar och 
initiativ som skapar möjligheter, positivt bemötande, hjälpsamhet som lotsar kunden rätt och 
att kunden känner att mötet med tjänstemännen överträffar förväntningarna. 

Upplevda effekter är att många medarbetare anammar verksamhetens grunduppdrag där 
man strävar efter att nå ett resultat om att ha hög kvalité och vara effektiva. Verksamheterna 
arbetar utifrån begreppet "vem är vi till för", ser över verksamhetens processer, ser över att 
medarbetarna har en god kompetens, och utgår ifrån ekonomisk hushållning. En känsla är 
att samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt fokus och att arbetet tar steg framåt. 

Samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsområden präglas av ett antal mål som innebär att 
välkomna framtiden och för att välkomna förändring. Det handlar om att bli en attraktiv 
kommun med ett ökat bostadsbyggande för att öka invånarantalet. Det handlar om att 
digitalisera och innovera för de vi är till för och det handlar om att skapa en attraktiv 
arbetsplats för att kunna behålla, utveckla och rekrytera medarbetare både i yrkesroller som 
redan finns och i nya. Samhällsbyggnadsnämnden har lagt mycket fokus på värdskap, 
digitalisering och kommunikation i form av olika åtgärder till utvecklingsområdet "I Lysekils 
kommun ska bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelse 
året runt". 

Det har varit en god sommar med många husbil- och båtgäster. Antalet husbilar 2020-06-01 
till 2020-08-31 blev 4 802 stycken och antalet båtgäster 2020-06-01 till 2020-08-31 blev 
6 564 stycken. 

Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat miljöarbete och deltar i kommunens 
övergripande samordningsgrupp för miljöarbete. Under perioden har man kollat på 
förvaltningens nuläge och var verksamheterna befinner sig gällande hållbar konsumtion, 
energianvändning, avfall, mat m.m. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. 
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med. Under 
sommaren så har det inte skett några större avvikelser och det har heller inte varit några 
evenemang. Handlingsplanen för budget i balans har gett effekt och förvaltningen räknar 
med att inte behöva dra ner på några underhållsåtgärder. 
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3 Verksamhet 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare och 
besökare och ska präglas av god service, hög tillgänglighet och gott bemötande. Lysekils 
kommun uttrycker i sin vision 2030 att man ska vara en kommun känd för sitt värdskap. 
Inom samhällsbyggnadsnämnden är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt 
och gemensamma värderingar kring service och bemötande skapar utveckling och 
attraktionskraft. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god bebyggd miljö, god 
livsmiljö samt trygghet och säkerhet. Nämnden har ett särskilt ansvar för gällande planering 
av natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten (kost, städ, intern 
administration). Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt 
med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. Alla ska känna att förvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger en 
hållbar och attraktiv kommun som ska vara en bra plats att leva och bo på. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning är samhällsbyggnadsförvaltningen som består av 
fyra avdelningar: tekniska, service, plan- och bygg och IT. Det finns en 
förvaltningsövergripande stab bestående av förvaltningschef och verksamhetsutvecklare. 
Utöver detta finns Kontaktcenter som är en enhet som är direkt underställd 
förvaltningschefen. Förvaltningen har sammanlagt sex olika enheter. 

Förvaltningsorganisation 
Avdelningscheferna och verksamhetsutvecklaren ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen arbetar utifrån olika utvecklingsbehov som identifierats och det är 
förvaltningschef tillsammans med sin ledningsgrupp som styr utvecklingsarbetet inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ledningsgruppen har en viktig roll i förvaltningens strategiska utvecklingsarbete. Under 
2020 kommer ledningsgruppen prioritera följande: 

• Attraktiv och effektiv arbetsplats 
• Ledarskap, värdegrundsarbete samt bemötande och service 
• Samverkan internt och externt 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Risk- och säkerhetsarbete 
• Krishantering 
• Organisationsutveckling 
• Kvalitetsarbete 
• Kommunikation, tillgänglighet och information 

Tekniska avdelningen 
Avdelningen består av två enheter. Fastighets enheten samt gata, park och småbåtsenheten. 
Avdelningen består också av ett administrativt team och ett projekt team. 

Avdelningens uppgift är att förse kommunens verksamheter med funktionella lokaler. 
Avdelningen ska underhålla och förvalta kommunägda byggnader för bibehållet värde och 
god brukbarhet under lång tid. Avdelningen ansvarar för en fungerande infrastruktur i form 
av gator och vägar. Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är viktiga för att 
Lysekil ska kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Avdelningen svarar vidare för driften av 
kommunens småbåtshamnar. 
Huvudansvaret är: 

• Enheten för fastighetsdrift har ansvar att förvalta kommunens lokaler, 
fastighetstekniker och vaktmästare. 
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• Strategiska investerings- och driftprojekt gällande kommunens ägda lokaler 
• Gata, mark och småbåts enheten handhar allmän plats, gator och parker och 

lekplatser 
• Trafik/parkering (myndighet) 
• Offentlig belysning 
• Naturvård 
• Kommunal mark 
• Småbåtshamnar 
• Ställplatser för husbilar 

Plan- och bygg avdelningen 
Avdelningen arbetar med fysisk samhällsplanering, översikts- och detaljplaner, program för 
utveckling och bevarande, policyfrågor, bygglov, bygganmälan samt 
exploateringsverksamhet. Huvudansvaret är: 

• Bygglov 
• Samhällsplanering, GIS (Geografiskt Informations System) 
• Karthantering 
• Mätningstjänster och bostadsanpassning 
• MEX (mark- och exploatering) 

Service avdelningen 
Service avdelningen ansvarar för service och tjänster inom kost, städ, uthyrning och bil 
området. Avdelningen består av tre enheter som består både av städ och kostverksamhet. 
Enheterna är syd, nord och väst. Service avdelningen har ett administrativt team som bland 
annat sköter fakturor och personalrekrytering. Huvudansvaret är: 

• Kostorganisationen ansvarar för tillagning av måltider till kommunens verksamheter 
samt inköp och förmedling av livsmedel. 

• Städorganisationen ansvarar för all städning av kommunens verksamheter. 
• Kommunens bilar och biladministration 
• Uthyrning och samordning av lokalen Oscars 

IT avdelningen 
IT avdelningen har till uppgift att säkerställa driften av kommunens IT-system samt utveckla 
systemet så att det fungerar som en funktionell plattform för dagens IT-tjänster. Avdelningen 
ansvarar för upphandling, installation och kostnadsoptimering av såväl mjuk- som hårdvara 
och deltar aktivt i utvecklandet av kommunens IT-strategi. Huvudansvaret är: 

• En effektiv och ändamålsenlig IT- försörjning 
• Ändamålsenlig leverans av IT 
• Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster 
• Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov 
• Att stödja kommunstyrelsen i framtagandet av strategiska IT-planer 
• Förvaltning av strategiska planer för IT. IT–avdelningen är gemensam med Sotenäs 

och Munkedals kommun och uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, 
förvaltning samt utveckling av kommunernas gemensamma IT-miljö. 

Kontaktcenter 
Kontaktcenters uppdrag är att ge service till kommunens kunder och andra som kommunen 
har kontakt med. De ska även vara ett stöd till den egna interna organisationen. Genom sitt 
arbete är målet att förbättra servicen från kommunen och underlätta för verksamheter 
genom att utföra enklare ärendehantering. Huvudansvaret är: 

• Kommunens reception och telefonväxel 
• Ett stöd för alla förvaltningar i kommunen 
• Kommunvägledning och information till invånare, företagare eller besökare som ska 

kunna få svar på enklare frågor direkt 
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• Vaktmästeri i kommunhuset 
• Lokalfrågor i kommunhuset 
• Färdtjänst 
• Riksfärdtjänst 
• Borglig vigsel 
• Driftsfrågor kring kollektivtrafik 
• Posthantering i kommunen 

4 Verksamhetens grunduppdrag 
Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer 

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och 
ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte. 

4.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 
Attraktiv plats att bo och leva 
på. 

Nöjd Region-Index 
- Rekommendation 57 57  

Nöjd Region-Index - Helheten 54 53  

 
Verksamheter som möter 
medborgarnas behov. Antalet e-tjänster i förvaltningen. 3 3 3 

 Gott bemötande. Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 79 88  

Analys och slutsats 

Nöjd-region-index 
NRI är svårbedömt då ingen mätning har gjorts under perioden för uppföljning 3. NRI 
innebär frågeställningar till medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. För 
samhällsbyggnadsförvaltningen innebär det främst bostäder, kommunikationer och 
trygghetsområdet. Mätning pågår från augusti till oktober och resultatet kommer innan årets 
slut. 

Öka antalet e-tjänster i förvaltningen 
Förvaltningen har under perioden inte kunnat publicera nya e-tjänster då nytt system inte 
har funnits på plats (har varit under upphandling och som har blivit överklagat, vilket har 
fördröjt). Grundarbetet har dock gjorts med berörda avdelningar och publicering kommer att 
ske i oktober där antalet e-tjänster då kommer att öka. 

Gott bemötande 
Ingen mätning har gjorts under perioden för U3 så därför svårbedömt om en analys av hur 
medborgarna ser på kommunens verksamheter. Utifrån resultatet 2019 arbetar förvaltningen 
med en rad olika åtgärder för att få fler nöjda kunder. Utbildningsinsatser har fortsatts för 
handläggare i verksamhetssystemet Vision. Detta ska bidra till ordning och reda, snabbare 
service till kunder och säkerställa förvaltningens hantering av inkommande ärenden. 

Kontaktcenter jobbar utifrån att ha ett det bästa bemötande när våra medborgare och gäster 
kontaktar oss. Kontaktcenter är oftast den allra första kontakten med kommunen där man 
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ska kunna få svar på en fråga eller få hjälp med enklare ärenden. Sedan starten av 
Kontaktcenter visar servicemätningarna en stadig förbättring. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med förbättringsarbete inom värdskapskapsområdet. 
Målet är att få till en attitydförändring som ska genera nöjda kunder. Förvaltningen vill 
åstadkomma bättre service, vara kundvänliga, ha kundfokus, vara behjälpliga, ta ansvar och 
initiativ som skapar möjligheter, positivt bemötande, hjälpsamhet som lotsar kunden rätt och 
att kunden känner att mötet med tjänstemännen överträffar förväntningarna. Samtliga 
chefer i samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat en utbildning i värdskap. Målet är att 
samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare ska bli medvetna i olika situationer och kunna 
agera utifrån ett värdskapligt perspektiv. Värdskapsarbetet är utifrån kommunens vision, 
kommunens värdegrund, förvaltningens målbild och kundlöfte. 

Upplevda effekter är att många medarbetare anammar verksamhetens grunduppdrag där 
man strävar efter att nå ett resultat om att ha hög kvalité och vara effektiva. Verksamheterna 
arbetar utifrån begreppet "vem är vi till för", ser över verksamhetens processer, ser över att 
medarbetarna har en god kompetens, och utgår ifrån ekonomisk hushållning. En känsla är 
att samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt fokus och att arbetet tar steg framåt. Det 
förvaltningen behöver jobba på nu är att förstärka Kontaktcenters roll och delaktighet i 
värdskapsarbetet samt jobba vidare med konkreta åtgärder på verksamhetsnivå. 

4.1.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 Verksamhetens miljöarbetet 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%) 

20 20  

Miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar enl MFS, % 45,61 48,6  

 Effektiv bygglovsprocess. Bostadsbyggande 115 36 32 

Analys och slutsats 

Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat miljöarbete och deltar i kommunens 
övergripande samordningsgrupp för miljöarbete. Under perioden har man kollat på 
förvaltningens nuläge och var verksamheterna befinner sig gällande hållbar konsumtion, 
energianvändning, avfall, mat m.m. 

4.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 Attraktiv arbetsgivare Andel långtidsfriska.  30 % 28,8 % 

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 6,5 % 6,1 % 7,5 % 

Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron har eskalerat under denna period och orsaken är pandemin. Det är i dagsläget 
svårt att göra en analys om hur det ser ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under denna 
period haft medarbetare som varit sjuka i covid-19 och många har också testats negativt. 
En kompetensförsörjningsplan är under planering i samarbete med HR-avdelningen. Den 
har dock pausats pga. pandemin. 

4.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 Budget i balans Budgetavvikelse -10 % -8 %  
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Analys och slutsats 

Förvaltningens arbete kring att nå budget i balans har inneburit ett stort arbete i alla led. Alla 
chefer har arbetat med handlingsplaner för budget i balans. Den administrativa gruppen med 
inriktning på ekonomi har arbetat med den framtagna handlingsplanen genom att jobba med 
åtgärder. Arbetet har inneburit bättre flöden, skapa ordning och reda, kompetenshöjning och 
förståelse av kommunens budgetarbete. 

5 Utvecklingsmål och indikatorer 
Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 

5.1 Nämndens bidrag till kommunens utvecklingsområde ”upplev 
Lysekil och vår unika livsmiljö”. 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
ska förbättra möjligheterna 
för bofasta och besökare att 
få en förbättrad livskvalitet 
samt utveckla möjligheterna 
till högkvalitativa upplevelser 
året runt. 

Nöjd Region-Index 
- Rekommendation 57 57  

Gästhamnsstatistik 8 161 8 050 6 564 
Husbilsstatistik 3 896 4 492 4 802 
Kundnöjdhet hos husbil- och 
båtgäster gällande servicegraden   81 % 

Kundnöjdhet hos husbil- och 
båtgäster gällande professionellt 
bemötande 

  83 % 

 
Antalet helårsbostäder i 
Lysekil ska öka. 

Bostadsbyggande 115 36 32 
Handläggningstid (median) från 
inkommen ansökan till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och 
tvåbostadshus, antal dagar 

54 36,5  

Handläggningstid (median) från när 
ansökan betraktas som fullständig till 
beslut för bygglov för nybyggnad av 
en- och tvåbostadshus, antal dagar 

17 20  

Ärenden som mediantiden för 
bygglov baseras på, antal 13 24  

 
Nöjdheten bland 
samhällsbyggnadsnämnden
s kunder ska öka. 

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%) 

52 63  

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 79 88  

Kundnöjdhet    

Samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsområden präglas av ett antal mål som innebär att 
välkomna framtiden och för att välkomna förändring. Det handlar om att bli en attraktiv 
kommun med ett ökat bostadsbyggande för att öka invånarantalet. Det handlar om att 
digitalisera och innovera för de vi är till för och det handlar om att skapa en attraktiv 
arbetsplats för att kunna behålla, utveckla och rekrytera medarbetare både i yrkesroller som 
redan finns och i nya. Samhällsbyggnadsnämnden har lagt mycket fokus på värdskap, 
digitalisering och kommunikation i form av olika åtgärder till utvecklingsområdet "I Lysekils 
kommun ska bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelse 
året runt".  

En kundenkät har gått ut till alla båt- och husbilsgäster under juni, juli och augusti. Det är 
2500 betalande gäster som har svarat på enkäten. Enkäten syftar till att se vad våra kunder 
tycker om vårt bemötande och service. Utifrån svaren och inkomna synpunkter om 
förbättringsförslag kan verksamheterna arbeta vidare med det påbörjade utvecklingsarbetet. 
Den stora svarssekvensen var överförväntan där det påvisar att våra gäster har ett 
engagemang för våra fysiska ställ- och gästplatser och en stor majoritet är nöjda med oss. 
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Enkäten har gett oss 1381 kommentarer som innefattar bra idéer och feedback som kommer 
att hjälpa oss att bli ännu bättre. Förvaltningen kommer nu påbörja en framtidsplan för att se 
vad man bör fokusera sig på i det fortsatta utvecklingsarbetet samt för att nå bästa möjliga 
resultat. Tanken är att enkäten ska finnas under en 3 års period för att kunna göra en djupare 
analys av samband, skillnader och likheter över tid 

 

 

 
Det har varit en god sommar med många husbil- och båtgäster. Antalet husbilar 2020-06-01 
till 2020-08-31 blev 4 802 stycken och antalet båtgäster 2020-06-01 till 2020-08-31 blev 
6 564 stycken. Det har varit ca 1000 fler husbilar i år (juni-augusti) jämfört med förra året 
vilket visar på ett positiv riktning. En slutsats av ett ökat antal husbilsgäster är att det i år 
finns fler ställplatser än förra året i Valbodalen och på Kolholmarna med tillkomna och 
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förbättrade faciliteter. En annan orsak kan vara att fler människor i år har valt att semestra i 
Sverige och på "hemmaplan" i och med covid-19. 

I den enkätundersökningen som gjorts påvisas det i övriga kommentarer från husbilgäster att 
fördelen med att resa med eget boende är att de kan säkerhetsställa sin närmiljö avsevärt, att 
de kan ha 100% kontroll på sin städning, handhygien, mathantering och man kan begränsa 
möten med andra människor. 

Antal båtgästnätter har minskat sedan förra året. En orsak kan vara att vi tappat de 
utländska, främst norska, gästerna. En annan orsak kan vara att båtgästerna har varit hos oss 
endast under dagtid. 

 
Arbetet med att utveckla såväl gästhamnar som möjligheter till husbilsuppställning pågår där 
småbåtsenheten har lagt fokus på sitt grunduppdrag "att skapa förutsättningar att bli norra 
Bohusläns bästa småbåtshamn". Verksamheten innefattar småbåtshamnen inkluderade 
gästbryggor och fasta båtplatser och även husbilsparkeringar, bryggor, förråd och faciliteter. 
Arbetsgruppen har arbetat med målet att bibehålla sin attraktivitet inför 2020 utifrån 
utvecklingsmål, val av strategier och indikatorer. Olika verksamheter inom samhällsnämndes 
område har arbetat med åtgärder och prioriteringar av dessa. 

Under aktuell period har styrgrupp kring utvecklingsområdet "Upplev Lysekil och vår unika 
livsmiljö" arbetat med olika åtgärder med att stärka nämndens mål. Det planeras nya 
arbetsgrupper inom de olika fokusområden och ta fram handlingsplaner för genomförande. 
Arbete kring kulturperspektivet och fritidsområdet har påbörjats. 

Utredning av ny hamnorganisation kring Acteas rekommendationer i hamnutredningen har 
pågått under aktuell period. För att lösa de tillkommande uppgifterna från Lysekils Hamn AB 
och utveckla småbåtshamnarna kommer samhällsbyggnadsförvaltningen utveckla en ny 
organisation och bredda kompetensen. En tydlig organisatorisk enhet med fokus på 
hamnfrågor kommer att skapas 1 januari 2021. Särskilt viktigt är att säkra kompetens för att 
vårda och utveckla de externa kundrelationer som finns idag. 

Destinationsstrategi Lysekil 2030 är fastställd av kommunfullmäktige och syftar till att stödja 
Vision Lysekil 2030. Strategin ska bidra till en hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils 
kommun som en attraktiv plats året runt både för hel- och delårsboende, potentiella 
invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv. Destinationsstrategin ska också ge 
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goda förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, det vill säga känslan för och 
upplevelsen av platsen Lysekil. 

Det finns ett behov av fler bostäder i Lysekils kommun. Preemraff står inför en stor planerad 
utbyggnad men frågan ska först prövas av regeringen. I Sotenäs planeras det för en stor 
etablering av Europas största landbaserade laxodling. Om det blir ett positivt beslut för 
Preem och Sotenäs kommer ett stort rekryteringsbehov att uppstå med ett ökat bostadsbehov 
som naturlig konsekvens. 

Under perioden har det varit fortsatt fokus på att färdigställa detaljplaner för bostäder. Det 
finns en planberedskap inom en femårsperiod på cirka 500 bostäder för att möta kommande 
behov. Det finns en god planberedskap och för tillfället finns 17 antagna och pågående 
detaljplaner i kommunen.' 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med en exploateringsmodell för framtagande av mark för 
boende och näringsliv. 

Ett dokument om en nulägesanalys för parkeringsstrategin och ett hållbart resande har tagits 
fram. Parkeringsstrategin är en del i ett hållbart resande. Nästa steg i höst är 
medborgardialoger. Nulägesanalys och medborgardialoger ska utmynna i ett 
ställningstagande till en parkeringsstrategi. 

Ombyggnation av entrén och receptionen i kommunhuset pågår och beräknas bli klar innan 
årets slut. Fokus ligger på att göra entrén och receptionsdisken till Kontaktcenter mer öppen, 
tillgänglig och välkomnande. "Nya" Kontaktcenter innebär att Lysekils kommun går ifrån en 
traditionell receptions- och växelverksamhet till ett Kontaktcenter. Kontaktcentret kommer 
att ha fokus på ökad tillgänglighet och bättre service och ska vara en naturlig mötesplats där 
du kan ta del av information och nyheter som representerar hela kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp genomgår ett ledarprogram "Leda som 
värd". Ledarprogrammet ska ge insikt, mod och verktyg till att säkerställa en välkomnande 
kultur inom vår förvaltning. Kunskap om ledarskapets betydelse för ett gott värdskap samt 
inspiration till att utveckla ditt eget och verksamhetens värdskap. 

Samhällsbyggnadsnämnden har varit involverad i sommarens insatser i kommunens 
trygghetsarbete. Vi har alla ett ansvar för hur vi tar oss an frågan och ska bidra till ett 
framgångsrikt arbete. 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån den beslutade digitala agendan om att "allt som 
går att digitalisera ska digitaliseras eftersom det frigör tid för verksamheterna att ägna sig 
åt kärnverksamheterna". Förvaltningen arbetar utifrån en handlingsplan med syftet att ta ett 
helhetsgrepp om det förändringsarbete som digitalisering innebär. Handlingsplanen för 
digitalisering ska bidra till att samhällsbyggnadsnämnden når visionen ”Lysekil är en hållbar 
och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro". 

En god kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att nämndens mål uppfylls. Ett 
framgångsrikt kommunikationsarbete bidrar till att öka medborgarnas förtroende för 
samhällsbyggnadsförvaltningen och medarbetarnas delaktighet, motivation och ansvar på 
arbetsplatsen. Nämndens kommunikation har förbättrats under perioden men nästa steg är 
att jobba mer med verksamheterna. Vi ska ha en offensiv planering av vår kommunikation så 
vi når ni ut till rätt personer, i rätt tid och med rätt budskap. 

Indikatorerna för 2020 finns inte tillgängliga förrän i slutet av året och i början på nästa år. 

5.2 Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för miljön 
  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 
Samhällsbyggnadförvaltning
en ska konsumera hållbart 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%) 

20 20  

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 52 51  
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Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat miljöarbete och deltar i kommunens 
övergripande samordningsgrupp för miljöarbete. Under perioden har man kollat på 
förvaltningens nuläge och var verksamheterna befinner sig gällande hållbar konsumtion, 
energianvändning, avfall, mat m.m. Kommunens klimat- och miljöstrateg har haft dialog i 
ledningsgruppen om det fortsatta arbetet kring klimatlöftet som kommunen ska ingå i och 
arbeta med olika åtgärder under 2021. Vissa verksamheterna har påbörjat olika åtgärder 
inom miljöområdet. 

Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för den årliga planering och uppföljning som sker 
inom ramen för vår styrmodell. Miljöaspekter ska ingå som en del i de verksamhetsplaner 
som förvaltningarna årligen utarbetar på varje nivå i organisationen. Allt arbete ska utgå från 
vision och värdegrund, utvecklingsmål och uppdrag samt de styrdokument som definierar 
verksamhetens grunduppdrag. 

Detta innebär att varje verksamhet löpande ska arbeta systematiskt och strukturerat med att: 

• Analysera förutsättningar och ta fram underlag för miljöarbetet. 

• Planera verksamhet/insatser för miljöarbetet. 

• Säkerställa genomförande genom operativt arbete i verksamheterna. 

• Följa upp och analysera mätetal, genomförande och förbättringsarbete. 

Förvaltningens miljöarbete utgår ifrån de gemensamma miljömålen för Sotenäs, Munkedals 
och Lysekils kommuner som innebär: 

• Hållbar livsstil 
• Biologisk mångfald 
• God vattenstatus 
• Hållbar energikonsumtion 

Kostens mat är ca 60% svensk producerat av det ekologiska varorna. Kina är det land som är 
nummer två på import av ekovaror. Kommunen vill gå mot mer närproducerat pga. 
regeringens livsmedelsstrategi 2030. 

Miljöbilar Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar 
samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 

Viss utveckling sker i detta utvecklingsmål och förvaltningen bedömer att arbetet går framåt 
enligt plan och i accepterad takt. 

5.3 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 
Samhällsbyggnads nämndens utvecklingsmål "Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö" löper 
på väl. De strategier som valts som att skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett 
äkta värdskap pågår. Nämndens strategi om att ta initiativ till att utveckla Lysekils 
attraktivitet året om pågår med olika åtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämnden utvecklingsmål om att ta ansvar för miljön är i sin startfas och 
kommer att fortsätta att arbetas mer med under hösten. 

6 Medarbetare 
6.1 Antal anställda 

Antal anställda 

  2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31 
Antal anställda 173 176 171 
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda 167 166 166 
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Varav antal månadsavlönade visstidsanställda 6 10 5 
Årsarbetare totalt (arbetad tid) 169,8 179,5 178,7 
Varav årsarbetare timavlönade 11,9 14,0 15,7 
Varav årsarbetare månadsavlönade 158 165,5 163,0 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 98 97 97 

Antal anställda innefattar enbart månadsavlönade. 
Timavlönade beräknas genom arbetad tid omräknat till årsarbetare. 
Siffor från 2019 är omräknade utifrån förändrade nyckeltal för möjlighet till jämförelse. 

Kommentar till antal anställda 

Kontaktcenter har utökat sin personalstyrka med en fastanställd person och 
serviceavdelningen har en chef mindre. 

6.2 Personalstruktur 
  2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31 
Antal kvinnor av totalt anställda 111 115 110 
Antal heltidsanställda kvinnor 90 93 89 
Antal män av totalt anställda 62 61 61 
Antal heltidsanställda män 61 60 60 

Avser månadsavlönade 

Kommentar till personalstruktur 

6.3 Arbetsmiljö och hälsa 
Andel i procent 2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31 
Sjukfrånvaro total 7,5 6,1 6,0 
Varav korttid <15 dagar 41,0 40,5 38,8 
Varav långtid >60 dagar 42,4 50,7 52,7 
Sjukfrånvaro kvinnor 9,3 8,9 7,8 
Sjukfrånvaro män 4,4 4,2 3,3 
Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 
0 -29 år 6,8 4,3 4,2 
30 -49 år 9,8 7,5 7,0 
50 -år 5,4 7,2 5,6 
Långtidsfriska* 28,8 29,9 30,3 
Upprepad korttidssjukfrånvaro** 10,0 7,1 7,1 

Kommentar till arbetsmiljö och hälsa 

Sjukfrånvaron är under perioden är högre vid jämförelse än vad som redovisades för helåret 
2019. Det är svårt att ännu göra en analys på detta med tanke på den pågående pandemin. 

7 Ekonomi 
7.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg 
år 

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 240,4 160,2 165,9 157,4 246,3 
Personalkostnader -89,9 -60,4 -57 -57,2 -88,6 
Övriga kostnader -162,9 -108,6 -112,9 -109,3 -170,8 
Kapitalkostnader -34,6 -23,1 -23,9 -23,8 -35,7 
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Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg 
år 

Prognos utfall 
helår 

Nettokostnader -47,0 -31,9 -27,9 -32,9 -48,8 
Budget nettokostnader -47,1 -31,8 -31,8 -30,4 -46,7 
Budgetavvikelse 0,1 -0,1 3,9 -2,5 -2,1 
Kompensation 
sjuklönekostnader     0,6 

Budgetavvikelse 0,1 -0,1 3,9 -2,5 -1,5 

7.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-
prognos 

SBF o Nämnd -2 914 -1 952 -1 784 -2 626 288 
Kontaktcenter -12 073 -8 063 -6 706 -10 562 1 511 
Tekniska avdelningen      
· Gata, park -25 359 -16 919 -17 225 -27 764 -2 405 
· Fastighetsdrift -3 339 -2 282 -1 565 -3 493 -154 
· Småbåt 102 60 1 339 29 -73 
Serviceavdelningen      
· Bilar 360 240 294 360 0 
· Kost -136 -208 -41 -147 -11 
· Städ 0 -85 614 -512 -512 
Plan och byggavdelningen      
· Plan, bygg, mät -4 341 -2 932 -2 754 -4 222 119 
· Bostadsanpassning -1 850 -1 235 -1 325 -2 050 -200 
· Mex 2 454 1 625 1 868 3 054 600 
IT avdelningen 0 -77 -332 -318 -318 
Exploatering 0 0 -388 -388 -388 
Summa -47 096 -31 828 -28 005 -48 639 -1 543 

7.3 Ekonomisk analys 
Samhällsbyggnadsnämnden tar upp 2,1 mkr i kostnader för Covid-19 som nämnden haft till 
och med augusti enligt centrala anvisningar. Prognosen på den ordinarie driftbudgeten är 
noll avvikelse. Under sommaren så har det inte skett några större avvikelser och det har 
heller inte varit några evenemang. Handlingsplanen för budget i balans har gett effekt och 
förvaltningen räknar med att inte behöva dra ner på några underhållsåtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av förlusten 
kom från gata- och park-verksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr från 
Serviceavdelningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. 
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med. 
Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av åtgärderna bevakas 
och det märks att de börjar ge effekt. Förvaltningen räknar med att arbeta vidare med sin 
ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar. 

Tekniska avdelningen kommer under året ha ett underskott på Gata och park med ca -2 mkr. 
Avdelningen genomför åtgärder men det kommer inte räcka till. Avdelningen har dragit ner 
på underhåll under en längre tid och ytterligare kortsiktiga åtgärder bedöms inte vara god 
förvaltning av kommunens anläggningar. Avdelningen arbetar utifrån att genomföra 
nödvändiga underhållsåtgärder. Samtidigt arbetar förvaltningen med besparingar på hela 
förvaltningen för att skjuta till medel. 

IT-avdelningen har registrerat ett utökat antal licenser vilket påverkar kostnaderna. Detta på 
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grund av att fler användare arbetar hemifrån eller mer på distans. På grund av ett ökat 
säkerhetsbehov som visades av händelsen i Färgelanda har kraven på backup ökat vilket 
också påverkar kostnaderna. Totalt 300 tkr extra i kostnader. 

Serviceavdelningen arbetade mycket med sin ekonomi redan från 2019 och per april visar 
den ett noll resultat och trenden bedöms vara positiv. Avdelningen räknar med att göra mer 
aktiviteter under året för budget i balans. 

7.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 
Kontaktcenter/administration  800 
Tekniska avdelningen  800 
Service avdelningen  1 500 
Plan- och bygg avdelningen  1 000 
Summa  4 100 

   

Kommentar till åtgärder 

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin 
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års 
budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen 
verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte 
klarar det i sin verksamhet lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för 
att aktiviteter beslutas och genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två 
nivåer inte lyckats med sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då 
tas ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska 
handlingsplaner kommer då att redovisas i sin helhet i samhällsbyggnadsnämndens 
ekonomiska uppföljningar och rapporter. Underliggande aktiviteter redovisas bara 
övergripande i nämndens uppföljningar och rapporter. 

Kontaktcenter/administration 
Åtgärder vidtas för att förbättra förvaltningens administration som på sikt ska generera 
effektivare processer, ökad kontroll i verksamheten och ekonomisk medvetenhet. En 
strategisk digital handlingsplan har att tagits fram som ett uppdrag av nämnden och 
utgångspunkten är att använda ny teknik som syftar till att öka kundernas självständighet, 
trygghet och delaktighet. Ny teknik skall också användas för att minska administrativa 
arbetsuppgifter. En del av planen innebär också att nämndens olika insatser anpassas till 
samhällsutvecklingen. Översyn av kostnader för seniorkort, avgift för borglig vigsel och inköp 
av kontorsmaterial. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan ge en årlig effekt på 
770 tkr. 

Tekniska avdelningen 
Avdelningen ser över förvaltningens avgifter och arrenden. Dels innebär det att höja olika 
avgifter men även säkerställa att indexuppräkning sker. Detta beräknas bli en effekt på 
800 tkr. 

Serviceavdelningen 
Åtgärder till att minska övertid, fyllnad och timvikarier för serviceavdelningen är genom 
många aktiviteter som förväntas ge den största effekten. Avdelningen ser även över 
specialstäd, intäkter för Oscars och fordonskostnader för att nå en helårseffekt på 1 530 tkr. 

Plan- och byggavdelningen 
Översyn av bostadsanpassningsbidragen där avdelningen har gjort en aktivitetsplan som de 
arbetar med. Ser över taxor och avgifter som på sikt ger effekter. Effekten räknas bli 
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1 000 tkr. 

IT avdelningen 
Avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras. Budgeten är i balans. 

Slutsats 
Bedömningen för 2020 och 2021 är att åtgärdsförslagen ger kostnadsreduceringar och ökade 
intäkter motsvarande ca 4 mnkr som till årets slut ska visa en budget i balans. Alla 
avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med många olika aktiviteter som är 
bakomliggande för de satta åtgärdspunkterna. Det är aktiviteterna som kommer att bidra till 
att förändringarna kommer att ske. 

8 Investeringsuppföljning 
Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 
8 380 St Skeppsholmen, elkabel till 0 83 600 
8 647 Hamnservice 900 741 963 
8 648 Reservkraftverk m MSB-bidrag 700 785 900 
8 649 Brandstation, tvätt & ventilat 500 181 600 
8 724 Stadshuset, ombyggnad entre 2 000 1 903 2 000 
8 724 Stadshuset reinvestering 1 750 0 1 750 
8 820 Reinvesteringar fast -20 12 850 6 453 11 887 
9 238 Rosviksgatan trottoar reinv 1 500 42 1 500 
9 239 S Hamnen, trottoar reinv 0 3 3 
9 249 Infart Lysekil, rein ljudplank 200 46 196 
9 250 Asfaltering 4 000 2 469 4 017 
9 255 Trappor, murar, räcken mm 300 143 183 
9 253 Parker, grönområden 1 400 716 1 199 
9 261 Havsbadsparkeringen 600 535 600 
9 262 Trygga lockande mötesplatser 600 153 670 
9 266 Dalskogen 3, upplagsyta 0 197 0 
Bågvägen 400 0 400 
9 271 GC-väg Fiskebäckskil 1 500 0 1 000 
Gator och kajer övriga reinvesteringar 2 300 0 0 
9 272 Ny busshållpl Stångenässkolan 400 0 0 
8 729 Havets Hus, strandskoning 3 000 16 1 000 
9 332 Fiskehamnen, kaj 10 000 535 700 
9 339 Västra kajen, Grundsund 2 900 2 793 2 900 
9 318 Ångbåtsbryggan 0 1 854 2 
9 331 Valbodalen gångbrygga kaj 0 6 152 4 800 
9 331 Valbodalen gångbrygga småbåt 0 0 1 400 
Sugtömingsstationer hamnar 0 0 280 
9 319 Kolholmarna sugtömningsstation 0 1 404 1 404 
9 289 Husbilsparkering S Hamnen asf 0 126 126 
9 300 Valbodalen, faciliteter 0 284 284 
9 301 Kolholmarna, faciliteter 0 214 214 
9 340 Valbodalen, pontonbrygga A 0 1 669 1 669 
9 342 N Bryggan vid Hamnservice 0 -107 0 
Budget taxefinansierat 5 400   
Summa 53 200 29 390 43 247 

Kommentar 

Budget  är reinvesteringar 25 mkr, nyinvesteringar 22,8 mkr, taxefinansierade investeringar 
5,4 mkr, summa budget 53,2 mkr. 
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9,3 mkr av Fiskehamnskajen kommer belasta 2021. 

Projektet Valbodalen gångbrygga kommer att delas mellan Gata/park och småbåt. 

Stadshuset ombyggnad entre blandar Nyinvestering och reinvestering. 

Busshållplats Stångenässkolan är omdisponerad 400 tkr till Bågvägen. 

2 mkr av Havets hus strandskoning kommer falla ut 2021. 

9 Exploateringsverksamhet 
Belopp i tkr Total 

kalkyl 
Tidigare 
nedlagt 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Inkomster 
Tronebacken 79 950 0 0 0 0 34 875 45 075 0 
Spjösvik 27 790 0 0 8 880 15 750 3 160 0 0 
Grönskult 5 400 0 0 5 400 0 0 0 0 
Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Summa inkomster 113 140 0 0 14 280 15 750 38 035 45 075 0 
Utgifter 
Tronebacken -56 014 -1 341 -8 991 0 -10 000 -21 700 -13 982 0 
Spjösvik -21 015 -458 -3 269 -10 413 -6 875 0 0 0 
Grönskult -9 050 -350 -4 350 -4 350 0 0 0 0 
Torvemyr 2 -750 -343 -307 -100 0 0 0 0 
Summa utgifter -86 829 -2 492 -16 917 -14 863 -16 875 -21 700 -13 982 0 

Driftkostnader -4 342 -2 557 -388 -450 -100 0 0 0 
Netto 21 969 -5 049 -17 305 -1 033 -1 225 16 335 31 093 0 
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