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Jävsnämnden 

kallas till sammanträde fredagen den 25 september kl 10.00 – 12.00 i 
konferensrummet Gäven, Lysekil, för behandling av följande ärenden: 

Val av justerare; förslag Philip Nordqvist 

1. Fastställande av dagordningen

2. Rivningsanmälan för rivning av skolbyggnad (byggnad E) på fastigheten
Kronberget 1:82

3. Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskyddad cykelparkering vid Södra
hamnen på Kronberget 1:82

4. Redovisning av delegationsbeslut

− Ordförandebeslut – Anmälan om ändring som väsentligt påverkar
brandskyddet, installation av brandlarmsystem

Lysekil den 2020-09-18 
Jävsnämnden 

Charlotte Wendel Lendin Madelene Johansson 
Ordförande jävsnämnden Nämndsekreterare  



Tjänsteskrivelse 

 

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

 Datum Dnr 
 2020-09-14 SBN B-2020-758 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen plan och bygg 
Sandra Pettersson, 0523-61 33 52 
sandra.pettersson@lysekil.se 
 
Rivningsanmälan för rivning av skolbyggnad (byggnad E) på 
Kronberget 1:82 
 
Ärendet 
Fastighetsadress:  Gymnasievägen 4, 453 34 Lysekil 
Sökande:  Tekniska avdelningen, Peter Karlsson  
Adress:  Fastighetsenheten, 453 80 Lysekil  
 
Ärendet avser rivningsanmälan om rivning av skolbyggnad (byggnad E) på fastigheten 
Kronberget 1:82. Byggnaden används idag som utbildningslokaler, med praktisk utbildning i 
trä/metall, syslöjd samt vanliga klassrum.  

 

 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men bedöms ligga innanför s.k. 
sammanhållen bebyggelse. Aktuell byggnad är inte en kulturhistorisk värdefull byggnad. 
Inför rivning har en miljöinventering upprättats, daterad 2020-08-21 som inkluderar 
miljöbedömning inför rivning med materialinventering. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Jävsnämnden beslutar om startbesked för rivning, med stöd av 10 kap. 33 § plan- och 
bygglagen.  

Utstakning och/eller lägeskontroll krävs inte i detta ärende. Tekniskt samråd krävs inte i 
detta ärende. Kontrollansvarig  krävs i detta ärende, jävsnämnden noterar och sökandes 
förslag godtas: 
Namn: Martin Åkesson   
Adress: Kålgårdsbergsgatan 1, 451 30 Uddevalla 
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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

Med detta startbesked fastställer jävsnämnden att rivningsplanen fastställs.  
 
Beslut motiveras med att åtgärden inte påverkar någon kulturhistorisk byggnad eller kan 
anses vara en olägenhet för omgivningen som avses i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen.   
 
 
 
 
 
Per Garenius Sandra Pettersson 
Förvaltningschef Bygglovhandläggare 
 
 
Bilagor 
Ansökan  
Rivningsplan 
Miljöinventering 2020-08-21  
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Bilaga 3 

 
Byggnad E 

 

 
 
 
Byggnad E på Gullmarsskolan i Lysekil  
Miljöbedömning inför rivning 
Materialinventering 
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Materialinventering; Byggnad E 
1 Fastighetsuppgifter 
Id nr Rubrik  Beskrivning 
0.1 Fastighetsbeteckning Lysekil Kronberget 1:82 
0.2 Adress  Norra Kvarngatan 41 
0.3 Ort 453 34 Lysekil 
0.4 Kommun Lysekil 
0.5 Fastighetsägare Lysekil Kommun 
0.6 Förvaltare  -  
0.7 Fastighetsskötare/ 

Fastighetstekniker  
Sven Sahlin, tel 0703198218 

0.8 Uppdragsgivare  Lysekils kommun, Fastighetsenheten 
Johan Lind, tel 0523-61 31 58 

0.9 Inventerad av Bo Fröberg, Bygg & miljökonsult  
0.10 Datum för inventering 2011-11-02 
0.11 Medverkat vid 

inventering  
Annelie Loberg, Norconsult AB, tel  031-507115  

0.12 Användningsområde/ 
verksamhet 

Utbildningslokaler, praktisk yrkesutbildning i 
trä/metall, syslöjd samt sedvanlig klassrumstyp 

0.13 Byggnadsår 1961 
0.14 Om- och tillbyggnader -  
0.15 Om- och tillbyggt år -  
0.16 Area BOA m² -  
0.17 Area LOA m² Ca 420 m2 
0.18 Area BRA m² -  
0.19 
 

Tillhandahållna 
handlingar 

Situationsplan från 1997-08-24 utförd av JC 

0.20 Tidigare utredningar, 
prover, analyser 

 - 
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2 Beskrivning av byggnad 
Alla delar av Byggnad E har okulärt inventerats. Byggnaden, som troligen är 
uppförd 1961 är i ett plan utan källare och med litet loft men utan vind. På 
byggnadens tak finns tillbyggt för ventilation. Byggnadsverket är uppfört på 
platta på mark av betong. Stommen består av murad betongmursten och 
trästomme med stålbalkar. Tak och ytterväggar är av träkonstruktion med 
mellanliggande mineralull. Yttertak är täckt av takpapp. Innerväggar utgörs 
av gipsskivor och innertak av trä. Dörrar och fönster är av trä och metall. 
Golvbeläggningar utgörs av vinylplattor, gummimattor och plastmattor. 
Isolerrutor från SONEX, PILKINGTON och Emmaboda och är installerade 
mellan 1988 och 2002. Uppvärmning av vattenburet system med matning 
från annan byggnadsdel. 
 

3 Resultat 
3.1 Provtagning 
Vid inventeringen utfördes provtagning av nedanstående material och 
ämnen. Materialanalyser har utförts på ackrediterat laboratorium.  
 
Provtagning av asbest utfördes på två ställen i byggnaden. Fix- och 
kakelfogsprov togs ut vid diskbänk från rum 107 i provpunkt 111102–01, 
samt på golvplattor med klister i rum 115, provpunkt 111102–02, se 
Situations- och provtagningsplan i Bilaga 4.  
 
Benämning 
på prov 

Material 
vilket 
provet 
avser 

Lokalisering Analysresultat 
 

111102–01 Asbest Kakel/fix och fog i 
ytbehandlingsrum 

Ej påvisat 

111102–02 Asbest Golvplattor med klister Innehåller 
asbest 

 
Förekomst av asbest kunde konstateras i provpunkt 111102–02. 
Analysresultat av asbest är ej kvantitativa utan redovisar endast förekomst 
eller inte förekomst. 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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3.2 Inventering   
Byggnaden är i relativt gott skick och bedöms ej innehålla miljöbelastande material 
i onormal eller särskild omfattning. De miljöbelastande materialen är av normal typ 
och med för sin tid tidstypiska material. Förekomst av farligt avfall och 
miljöstörande ämnen framgår av sammanställning nedan i Kapitel 5. Bilder för 
dokumentation redovisas under Kapitel 6. 
 
Lokalerna utnyttjades för skolverksamhet under inventeringen. Lösöre eller 
odefinierat material i samtliga utrymmen har ej kunnat inventeras. I rum 110, 
förråd med elskåp, samt rum 120 var vid inventeringstillfället fullt av löst material 
vilket försvårade för tillgängligheten vid besiktningen, se Bilderna 1 och 2. 
 
Isolerfönsterna är från 1988-2002 vilket innebär att förseglingsmassan inte 
innehåller PCB, som enligt lag var förbjudet att tillverka i Sverige från och med 
1973 och i Norge från 1975.  
 
Asbestförekomst har konstaterats i golvplattor med klister i rum 115. Även rum 
116 och 117 har likadana plattor vilket innebär att man inte kan utesluta förekomst 
av asbest även i dessa rum, se Bild 3. 
 
Vid inventeringstillfället kunde spår från äldre läckor och fuktskador konstateras. I 
taket på ytbehandlingsrum 107 fanns fuktskador, Bild 4. Klassrum 114A och 114B 
har golvbeläggning på träfiberplattor. Vid inventeringstillfället fanns skada som 
kan ge misstanke om att en mer utbredd skada förekommer. Detta bör beaktas vid 
rivning, Bild 5. Träbeklädnaden på ytterväggarna har på ett flertal ställen 
fuktpåverkat virke, Bild 6.  
 
I samband med inventeringen uttogs ett asfaltsprov, Bild 7. Men det konstaterades 
att asfaltsytan i anslutning till byggnad E var lappad och omlagd ett antal gånger, 
Bild 8. En färgtest med UV-ljus utfördes men ingen indikation på tjärinnehåll 
kunde konstateras.  
 

4 Rekommendationer och slutsatser 
Förekomst av farligt avfall och miljöstörande ämnen framgår av sammanställning 
nedan i Kapitel 5. Påträffade miljöbelastande material skall omhändertas separat 
vid utrivningsarbeten. Farligt avfall ska omhändertas enligt Avfallsförordningen 
(2001:1063) 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Förekomst av asbest har konstaterats i rum 115 och troligen även rum 116-117. 
Entreprenören ska vidta de skyddsåtgärder som erfordras för rivning av 
byggmaterial innehållande asbest. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest, AFS 
2006:1 ska följas.  
 
Lösöre eller odefinierat material i samtliga utrymmen har ej kunnat inventeras. Det 
ska möjligen ingå i samband med utrivningsarbete. Erforderlig sortering ska i 
sådant fall utföras av entreprenör. 
 
Eftersom det vid inventeringen påträffades fuktpåverkat trämaterial både i innertak, 
på golv och av ytterväggsbeklädnaden bör allt trämaterial lämnas till godkänd 
förbränning. Detta bör även arbetsmiljömässigt beaktas vid rivning.   

 
I ytbehandlingsrummet, 110, har troligtvis färg och lösningsmedel använts. Visst 
spill kan ha gått direkt ner i avlopp vilket innebär att rester kan återfinnas i 
avloppssystemet, detta bör beaktas inför rivningen, se Bild 13. 

 
Vid markarbeten och användande av överskottsmassor ska de vara dokumenterat 
rena innan återanvändning inom eller utanför fastighet.  
 
Eftersom asfaltytan i anslutning till Byggnad E var lappad och omlagd kunde inget 
representativt prov tas ut. Asfalt bör rivas och läggas separat på hårdgjord yta. 
Provtagning med analys på ackrediterat laboratorium bör ske i samband med 
rivningen av asfalten för korrekt omhändertagande. 
 
Det kan även behövas kompletterande provtagning när rivningen har påbörjats och 
byggnadsdelar som tidigare varit dolda friläggs. 

 
Föreliggande rapport ska fungera som ett stöd för beställare och framtida 
entreprenör men motsvarar ej en komplett mängdförteckning eller ett 
förfrågningsunderlag. Det åligger därmed rivningsentreprenören att skaffa sig 
erforderlig kunskap för att kunna utföra ett fullgott arbete. 
Rivningsanmälan och plan ska upprättas.  
 
Norconsult AB  
Mark och Vatten 
Natur och Markmiljö  
 
Annelie Loberg  
annelie.loberg@norconsult.com 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-08-21,  B-2020-758

mailto:annelie.loberg@norconsult.com


7(17) 
 

N:\102\25\1022560\0-Mapp\09 Beskr-Utredn-PM-
Kalkyl\Miljöinventering-fältprotokoll Byggnad E.docx 
  
 

5 Inventeringsprotokoll - Byggnad E 
5.1 Farligt avfall 
Id nr Beskrivning  

5.1.1  
Kvicksilver (Hg) 
Elavfall, hanteras 
särskilt. 
Producentansvar, 
avfallskod 20 01 21 

Förekomst: 
1. Lysrör, kompaktlysrör. Totalt 91 st., men kan 

vara fler pga. ej tillgänglighet i alla rum. 

 
 
 
 
 
 

Lokalisering: 
1.  Lysrörsarmatur finns i stort sett alla rum förutom 

toaletterna. Varje armatur kan innehålla flera 
lysrör. Det går ej att utesluta lågenergilampor i 
övrig lamparmatur som sitter i övriga rum och 
utomhus.   

5.1.2.  
PCB 

1. Elavfall. Armatur 
demonteras och 
hanteras hela. 
Avfallskod 170902 

2. Beror på halt, 
plåten ska till 
metallåtervinning 
om möjligt att 
sortera.  

 

Förekomst: 
1. Kondensatorer 
2. Skarv och tätningsmassor kan ej uteslutas. 

Inventeringen har inte påvisat något. Bör prövas 
eller omhändertas på tillbörligt sätt. Vid 
inventeringstillfället användes 
ventilationsanläggningen.  
 

 
 

Lokalisering: 
1. Lysrörsarmatur- Se under 1.1   
2. Plåtkanaler i ventilationsanläggningen och 

spånsug. Bild 10 
 

5.1.3 
Olja (oljeavfall) 
1. Återanvänds eller 

Elavfall, 
demonteras och 
hanteras hela 

2. Omhänderta olja, 
sedan metall-
återvinning 

Förekomst: 
1. Motordrivna aggregat, maskinpark  
2. Dörrstängare 

 
 
 
 

Lokalisering: 
1. I rum 112- 113, Bild 9-10  
2. T.ex. vid dörr in till rum 107, Bild 13 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-08-21,  B-2020-758



8(17) 
 

 N:\102\25\1022560\0-Mapp\09 Beskr-Utredn-PM-
Kalkyl\Miljöinventering-fältprotokoll Byggnad E.docx 
  
 

Id nr Beskrivning  

5.1.4 
CFC/HCFC/HFC 
(freoner) 
1. El-avfall, sorteras 

separat 

Förekomst: 
1. Kylenheter med R600a, isobutan (innehåller ej 

CFC, HCFC eller HFC)  
  

 
 
 
 
 

Lokalisering: 
1. Räknas som lösöre 

5.1.5 
Impregnerat trä 
(tryckimpregnerat, 
kreosot, koppar, krom, 
arsenik, PCP) 
 
Godkänd förbränning 

Förekomst: 
Kan ej uteslutas att impregnerat trä kan påträffas 
inbyggt konstruktionen.  

 
1. Tryckimpregnerat trä och/eller behandlat på 

annat sätt. 
  

 
 
 
 

Lokalisering: 
1.  Förekommer i utvändiga träkompletteringar 

 

5.1.6 
Asbest 
Allt material hanteras i 
möjligaste mån helt.  
 
Inbyggt i elmaterial 
demonteras och 
hanteras hela och 
lämnas som Elavfall.  
 
Packningsmaterial i 
rör sorteras med VVS  

Förekomst: 
1. Branddörr, asbest kan förekomma som isolering  
2. Asbest förekommer i golvbeläggning med klister 
3. Packningar  
4. Som komponenter i elmaterial 
5. Prov har även tagits på kakelfog och massa, 

ingen förekomst av asbest påvisad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalisering: 
1. Dörren mellan rum 113 och 115 
2. I rum 115, 116 och 117   
3. Allmän förekomst i VVS-utrustningen 
4. Elutrustning. Kan återfinnas i alla utrymmen som 

innehåller elmaterial.  
5. Kakel vid diskbänk, rum 107. Bild 11, 12 och 13 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Id nr Beskrivning  

5.1.7 
Insektsbehandlat trä 

Förekomst: 
 Ej påträffat men kan ej uteslutas.  

 
 
 
 
 

Lokalisering: 
 
 

5.1.8 
Material förorenade 
med farliga ämnen 

 
1. Elavfall, sorteras 

separat 
2. VVS  
3. Metallavfall 
4. Elavfall, sorteras 

separat 

Förekomst: 
1. Röda kadmiumhaltiga kablar  
2. Blydiktade avlopp av gjutjärn 
3. Förnicklade och förkromade detaljer och beslag 

samt i VVS-armatur 
4. Kuloledningar, blymantlade 

 

 
 
 
 
 

Lokalisering: 
1. Återfinns som kablar till brandalarm och 

detektorer. T.ex. i rum 113 och 117    
2. Troligtvis i avloppssystemet under huset.  
3. Allmänt förekommande i hela byggnaden 
4. Kan ej uteslutas förekomma på oåtkomliga 

ställen i byggnaden  
 

5.1.9 
PAH 
 

Förekomst: 
          Inga synliga tecken på förekomst.  

Vid inventeringstillfället togs asfaltsbit ut för 
provtagning. Asfaltsbiten kontrollerades med UV-
ljus för att få en indikation avseende förekomst av 
PAH haltig tjära. Ingen indikation förekom. Men 
området i anslutning till byggnaden utgörs av ett 
lapptäcke med asfaltiläggningar från olika perioder, 
kan även finnas på djupet, så PAH-haltig asfalt kan 
ej uteslutas. Se kommentar under Kapitel 4. 

 

 

Lokalisering: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Id nr Beskrivning  

5.1.10  
Batterier och 
ackumulatorer 
(Bly, kvicksilver, 
Nickel-Kadmium) 

Förekomst: 
NiCd- batterier kan finnas i utrymningsskyltar 
I övrigt inga tecken på förekomst. Men kan ej uteslutas 
att det finns bland kvarlämnat lösöret. 
 

 
 
 
 
 

Lokalisering:  
 
 
 

5.1.11 
Förorenad 
mark/massor (i mark, 
under och runt 
byggnad, samt asfalt) 

Förekomst: 
     Bedöms ej i denna inventering.  

• Alla överskottsmassor ska vara dokumenterat rena 
(analyseras) innan återanvändning som 
utfyllnadsmassor inom eller utanför fastighet.  

• Asfalt bör rivas och läggas separat på hårdgjord 
yta. Provtagning med analys ska ske för 
klassificering av asfalten för korrekt hantering.  

• Andra ämnen kan kontaminera sin omgivning vid 
oförsiktig rivning. 

 
 

Lokalisering: 
 
 

 
 

5.2 El-avfall 
Id nr Beskrivning  
5.2.1 
Elektronik och 
elektroniska 
produkter.  
Ska demonteras helt. 
Sorteras av godkänd 
mottagare.   

Förekomst: 
   Av normal typ och omfattning i hela byggnaden. 
  

1. Röda kablar med kadmium 
2. Ventilationsaggregat  
3. Elcentral och elskåp 

 
 

 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dessa produkter kan 
innehålla dolda 
komponenter som även 
klassas som farligt avfall 
t.ex. asbest, bly, CFC, 
HCFC, kvicksilver, olja, 
stenkolstjära, kadmium,  
bromerade 
flamskyddsmedel mm. 

Lokalisering: 
1. Återfinns som kablar till brandalarm och 

detektorer.  
2. På taket  
3. Rum 110 respektive 120.  

 

 

5.3 Radioaktivt avfall 
Id nr Förekomst (provtagning analys)/Placering  
5.3.1 
Brandvarnare och rök- 
detektorer 
 
El-avfall, special 
sorterat. 
Avfallskod; 160213 

Förekomst: 
1. Rökdetektorer av typ som kan innehålla 

radioaktiva ämnen, radiak, och/eller 
Brandvarnare, joniserande 

 
 

 
 
 Lokalisering: 

1. I nästan samtliga rum. Bild 14  

5.4 Skadedjur 
Id nr Beskrivning  
5.4.1 
Skadedjurs-
angripet trä 
 

Förekomst: 
Inga synliga tecken på förekomst men kan ej uteslutas i 
dold konstruktion. 

 
 

Lokalisering: 
 

 
  

Samhällsbyggnadsnämnden 
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5.5 Radonhaltigt material 
Id nr Beskrivning  
5.5.1 
Radon 
µSv/h 
Krossning. Kan 
läggas som 
fyllning på platser 
som inte ska 
bebyggas eller 
som 
fyllnadsmassor på 
deponi i samråd 
med 
tillsynsmyndighet. 
 

Förekomst: 
1. Blå lättbetong. Utförd mätning visar på värden 

mellan 0,156 och 0,199 µSv/h. Under gränsvärde 
0,3µSv/h  

 
 

 
 

Lokalisering  
1. Byggnadsverkets bärande innerväggar utgörs av 

murverk.  

 
 

5.6 Övrigt avfall/återvinning, exempel 
Id nr Beskrivning  
5.6.1 
Exempel på 
övrigt avfall;   
Allt övrigt 
byggmaterial och 
kvarlämnat lösöre 
ska sorteras efter 
kretsloppsrådets 
riktlinjer 

Förekomst: 
1. VVS, allt tillhörande material  
2. Kopparrör  
3. Aluminiumlister, plåtar och plåtrör 
4. Normalt vitvaruskrot 
5. Träspån  

 
 

 
 
 

Lokalisering: 
1. Allmänt förekommande 
2. VVS  
3. Nedpendlade tak och skyddsplåtar i 

beredningsrummen 112 och 113, kan ej uteslutas i 
andra rum. Ventilations- spånsug anläggningar 

4. Kök mm 
5. Rum 114 och yttertaket ovanför samt hela 

anläggningen. 
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Inomhusmiljö 
 
5.7 Radon i luft 
Id nr Beskrivning  
5.7.1 
Radon 
Bq/m³ 

Förekomst: 
Bedöms ej i denna inventering.  
Radonavgång från mark utreds ej i denna inventering. 

 
 

 
 
 
 

Lokalisering: 
 

 

5.8 Fukt och mikroorganismer 
Id nr Beskrivning  
5.8.1 
Fukt och 
mikro- 
organismer 

Förekomst: 
Fuktskador, se under Kapitel 3 och 4 
Utvändigt förekommer skador på träbeklädnad som ger 
anledning till prövning av deportation till kontrollerad 
deponi eller kontrollerad förbränning. 

 

Lokalisering: 

 

5.9 Golvmaterial som kan ge upphov till 
hälsorisker 
Id nr Beskrivning  
5.9.1 
Golvmaterial 
med upphov 
till hälsorisker 

Förekomst: 
Klassrum 114A och 114B har golvbeläggning på 
träfiberplattor. Vid inventeringstillfället fanns skada som 
kan ge misstanke om att en mer utbredd skada 
förekommer. Detta bör beaktas vid rivning.   

 
 

 

Lokalisering: 
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6 Fotodokumentation 
 

 
Bild 1: Rum 110, kulturlager 
 

 Bild 2: Rum 120, kulturlager 

 

 

 
Bild 3: Rum 115, golvplattor med klister, asbest  Bild 4: Rum 107, fukt i tak 
 

 

 

 

Bild 5: Rum 114A, golvskada  Bild 6: Träbeklädnad, yttervägg 
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Bild 7: Lappad asfalt  Bild 8: Asfaltsprov 
 

 

 

 
Bild 9: Maskinpark  Bild 10: Maskinpark 
 

 

 

 
Bild 11: Asbestprov på kakelfog och massa  Bild 12: Asbestprov samt dörrstängare 
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Bild 13: Avlopp ev. lösningsmedel och 
färgrester 

 Bild 14: Detektor 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 Datum Dnr 
 2020-09-16 SBN B-2020-828 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen plan och bygg 
Sandra Pettersson, 0523-61 33 52 
sandra.pettersson@lysekil.se 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskyddad 
cykelparkering vid Södra hamnen på Kronberget 1:82 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskyddad cykelparkering för 
kollektivtrafike vid Södra hamnen.  
 
För fastigheten gäller detaljplan, antagen 29 oktober 1926.  
Byggnadsåtgärderna avviker från detaljplanens bestämmelser, avseende placering på 
allmän platsmark s.k. gata; torg och kajområde.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 31 b § 
plan- och bygglagen. Beslutet motiveras med att åtgärden uppfyller utformningskraven, 
kan anses uppfylla tekniska egenskapskrav samt inte kan anses medföra en betydande 
olägenhet för omgivningen samt är till för allmänheten.  
 
Avvikelsen från detaljplanens bestämmelser bedöms, då syftet är ett allmänt intresse, 
som en liten avvikelse och som är förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Jävsnämnden meddelar startbesked, med stöd av 10 kap. 23 § PBL, bestämmer att 
en kontrollansvarig och tekniskt samråd inte krävs för byggnadsåtgärden, samt 
godkänner kontrollplanen. 
 

Ärendet 
Fastighetsadress: Södra Hamngatan 6  
Sökande: Tekniska avdelningen, Magnus Eriksson  
Adress: Tekniska avdelningen, 453 80 Lysekil  
 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskyddad cykelparkering för 
kollektivtrafike.  
 
För fastigheten gäller detaljplan, antagen 29 oktober 1926.  



2 (2) 
 

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

Byggnadsåtgärderna avviker från detaljplanens bestämmelser, avseende placering på 
allmän platsmark s.k. gata; torg och kajområde.  

 

Utformning av det nya väderskyddade cykelparkeringen kommer följa samma 
kulörsättning som befintlig tidtabellspelare (grön kulör).  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömning gällande ansökan är att den är en viktig del för att 
uppmuntra och lätttillgängliggöra kollektivtrafiken med cykelförbindelse. I Lysekils 
stadskärna idag finns ett fåtal cykelparkeringar, dock inget som är väderskyddat. Ett 
väderskydda cykelparkering i Södra hamnen skulle i förlängningen kunna öka 
kollektivtrafiken via buss och båt, samt minimera pendeltrafiken i stan och frigörande 
av parkeringsplatser i Södra Hamnen.  

Avsteget mot detaljplanen anses vara en mindre avvikelse som är förenligt med 
detaljplanens syfte. Detaljplanens bestämmelser är gata; torg och kajområde vilket 
likställs med dagens bestämmelser om allmän plats. Det väderskyddade 
cykelparkeringen är till för allmänheten och kollektivtrafiken vilket kan likställas med 
9 kap. 3 b § det krävs inte bygglov för nybyggnad av ett fristående väderskydd för 
kollektivtrafiken, dock är denna lag inte tillämpar i aktuellt ärendet.  

 
 
 
Per Garenius Sandra  Pettersson 
Förvaltningschef Bygglovhandläggare  
 
 
Bilagor 
Ansökan inkl. foto och ritningar 
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