KALLELSE
FÖREDRAGNINGSLISTA
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Tid och plats:
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Ordförande:

Ulf Hanstål

Sekreterare

Madelene Johansson

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

Upprop och val av justerare, Bo Gustafsson

1.

Fastställande av dagordning
Dnr 2021-000845

2.

Information från förvaltningschef och ordförande
Dnr 2021-000846

3.

Muntlig information månadsuppföljning mars 2022
Dnr 2022-000108

4.

Reviderad delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde
Dnr 2021-000755

5.

Ledamotsinitiativ angående infarten till Lysekil
Dnr 2022-000226

6.

Lysekils kommuns lokalförsörjningsplan 2023-2027
Dnr 2022-000077

7.

Information om riktlinjer för investeringar
Dnr 2021-000727

8.

Lysekils kommuns gestaltningsprogram
Dnr 2022-000229

9.

Information om hamnar och kajer
Dnr 2022-000259

10. Upphandling av strategisk samverkansentreprenad för sjöentreprenader för
åren 2022-2030
Dnr 2021-000620
11. Information om detaljplanering för mars 2022
Dnr 2022-000039
12. Information om Lysekils kommuns tillsynsplan 2022-2025 enligt plan- och
bygglagen
Dnr 2022-000230
13. Fastighetsreglering av del av fastighet Lysekil Skaftö-Backa 3:351 till SkaftöBacka 3:512
Dnr 2022-000231

14. Upprättande av anläggningsarrende för mast inom Fjälla 1:3
Dnr 2022-000232
15. Fastighetsreglering, del av Lönndal 1:7
Dnr 2022-000233
16. Exploateringsavtal gällande Fossa 1:33 Rågårdsvik, Skaftö
Dnr 2022-000235
17. Antagande av detaljplan för Fossa 1:33 Skaftö, Lysekils Kommun
Dnr 2022-000234
18. Beslut om att avbryta planarbete Gullmarsbadens camping, Dalskogen 1:39
Dnr 2022-000236
19. Beslut om att avbryta planarbete för Holländaröd 1:63
Dnr 2022-000237
20. Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus Åker 1:1
Dnr 2022-000152
21. Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus
Torgestad 1:64
Dnr 2022-000150
22. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus, samt
indelning av fastighet i fem tomter Gåsö 1:19
Dnr 2022-000242
23. Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av tre tomter Lännestad 1:2
Dnr 2022-000243
24. Ansökan om förhandsbesked avseende el-station Finnsbo 1:3
Dnr 2022-000244
25. Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och ändrad
marknivå Vägeröd 1:16
Dnr 2022-000241
26. Tillsynsärende avseende gällande olovlig fasadändring på fastigheten
Lönndal 1:293
Dnr 2022-000245
27. Redovisning av delegationsbeslut 2022-04-28
Dnr 2021-000850
28. Redovisning av anmälningsärenden 2022-04-28
Dnr 2021-000861

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-21

SBN 2021-000755

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Måns Werner
mans.werner@lysekil.se

Reviderad delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
Sammanfattning
Förvaltningen har föreslagit justeringar i nuvarande delegationsordning. Syftet med
delegation är att avlasta samhällsbyggnadsnämndens ärenden av mer rutinartad
karaktär. Delegationsordningen föreslås justeras för att få till snabbare, effektivare
men även tydligare processer inom bland annat ekonomi, upphandling, hyror,
arrende och hamnfrågor.
Efter information vid samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 50,
återremitterades förslag till förvaltningen för kompletteringar och ändringar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till
delegationsordning att gälla fr o m 2022-05-01.
Ärendet
Förvaltningen har förslag på justeringar i nuvarande delegationsordning. Nämnden
har möjlighet att delegera beslut till förvaltningen för en effektivare verksamhet.
Snabbare ärendehantering ger kundnytta.
Delegationsordningen återremitterades till förvaltningen för kompletteringar och
ändringar vid samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 50. Förslaget har justerats
utifrån inkomna synpunkter från nämndledamöter.
Förvaltningens utredning
Samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsordning ska regelbundet ses över för
att vara aktuell och följa organisationen samt att rätt person har rätt delegation.
Syftet med delegationen är att avlasta samhällsbyggnadsnämndens ärenden av mer
rutinartad karaktär. Delegationsordningen har uppdaterats för att få till snabbare,
effektivare men även tydligare processer inom bland annat ekonomi, upphandling,
hyror, arrende och hamnfrågor. I vissa kommentarsfält förklaras det tydligare vad
delegationsbeslutet innebär och hur det ska användas.
Justeringar behövs göras under ärendetyp i avsnitt 3. Ekonomiärende/upphandling
av varor och tjänster, avsnitt 4. Investeringar samt köp och försäljning av fast
egendom, fastighetsregleringar mm, avsnitt 5. Hyror, arrenden och övriga
nyttjanderätter, avsnitt 8. hamnfrågor och avsnitt 9. Ärenden enligt PBL samt
anslutande författningar och föreskrifter. Justeringarna är markerade i rött. Det har
även gjorts justeringar för delegat och ersättare som är markerat i rött.
Inkomna synpunkter från nämndens ledamöter
Efter information i samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31 har följande
synpunkter inkommit från nämndens ledamöter:
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Dnr

SBN 2021-000755

Kap 4
Ny punkt: "Besluta om detaljbudget för reinvesteringar inför budgetåret samt
omfördelning av medel inom SBN:s reinvesteringsram".
Synpunkt: Här önskas det läggas till en rad "upp till 300 tkr".
Förvaltningens förslag till justering:




Punkten omformuleras till att gälla endast "Omfördelning av medel inom
SBN:s reinvesteringsram".
Förvaltningen anser dock att beloppsgräns inte ska läggas in p.g.a. att det
skapar en omständlig hantering.
Beslutade omfördelningar enligt punkten ska anmälas till nästkommande
nämnd.

Kap 5
Ny punkt: "Uppsägning för avflyttning och uppsägning pga. omförhandling på
uppdrag av annan nämnd/förvaltning".
Synpunkt: Denna önskas ändras till "Uppsägning av hyresavtal understigande 5
år för av flytt och uppsägning pga. omförhandling på uppdrag av annan
nämnd/förvaltning." Jag medger gärna uppsägningar för arrenden också men
då max 3 åriga avtal precis som vi har för upprättande av nytt avtal.
Förvaltningens förslag till justering:


Punkten avser verkställighet utifrån beslut i annan nämnd/förvaltning och
bör därför utgå.

Kap 8
Punkt 8:1
Synpunkt: B stryks. Ha kvar som tidigare. Delegation på 3 åriga arrendeavtal.
Förvaltningens kommentar:


Punkten B kan strykas. Syftet var en enklare hantering mot kund.

Kap 8
Ny punkt "Undantag enligt "Regler för hemmahamnar och gästhamnar"
dnr 2021–000530".
Synpunkt: Här önskas en förklaring till varför undantag ska behöva göras och
verkliga exempel. Ett nytaget regeldokument ska inte avsteg behöva göras så ofta
tänker jag. Dessa är för både vår och förvaltningens skull kanske bäst att beslut ta
i nämnd?
Förvaltningens förslag till justering:


Punkten kan utgå ur delegationsordningen eftersom riktlinjerna anger att
avsteg får göras av hamnchef vid synnerliga skäl.
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Kap 8
Ny punkt "Avsteg från taxor samt återbetalningar".
Synpunkt: Även här önskas en förklaring. När görs avsteg och är det inte bäst och
tryggast att dessa beslut tas i nämnd? Återbetalningar i rättelsesynpunkt och
liknande förstår jag behöver göras ibland.
Förvaltningens förslag till justering:
Se punkten ovan.

Måns Werner
Förvaltningschef
Bilaga
Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare befordran till berörda
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Dnr:SBN 2021–000755

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde
Beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28, §
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Allmänt om delegation
Riktlinjer och principer
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Samhällsbyggnadsnämndens
(SBN) ansvarsområde. Ärenden som lyder under kommunallagen 6 kap 38 § kan inte
delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som handlar om
verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller
av större vikt, ej heller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om det är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt.
SBN kan återkalla delegering generellt eller i särskilt ärende. SBN kan föregripa en delegats
beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. SBN har, utan
hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till eget
avgörande.
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterande medel och i
enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument.

Brådskande ärenden
SBN får, enligt kommunallagen 6 kap 39 §, delegera åt ordföranden eller annan ledamot som
nämnden utser att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att SBN avgörande inte kan
avvaktas. Se 1:24 .

Vidaredelegation
SBN kan, i enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §, ge förvaltningschefen rätt att
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning.
Förvaltningschefen har befogenhet att återkalla av sig lämnad beslutanderätt. Med
förvaltningschef inom SBN verksamhetsområde avses chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan om beslut
Beslut fattade på delegation av SBN ska anmälas vid nästkommande sammanträde. Detta
gäller även beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. Anmälan kan ske
genom kopia på beslutet, på speciella delegationslistor i annan form av skrivelse. Beslutet
ska dokumenteras i ärendehanteringssystemet Vision Ciceron.

Överklagan
Delegationsbeslut kan, på samma sätt som beslut fattade av SBN, överklagas enligt
bestämmelserna i kommunallagen samt förvaltningslagen.
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Förkortningar
KD
AC

Kommundirektör
Administrativ chef

PBL
PBF

FC
EC
KS
SBN
SBNO

Förvaltningschef
Ekonomichef
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Avdelningschef
-MG (mark och gata)
-Tek (Tekniska avdelningen)
-PB (Plan och bygg avdelning)
-F (fastighet)
-S (Serviceavdelningen)
-IT
Enhetschef
-ADM (adm enhet)
-SERV (kost och städ)
-KC(Kontaktcenter)
-HAMN (Hamnenheten)
-GP (Gata& Park-enheten)
-FAST (Fastighetsenheten)
-KOST (Kostenheten)
-STÄD (städenheten)

FBL
FL
KL
BAB
PBB

Mex
Gata
Traf
Stad

AvdC

Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och byggförordningen
(2011:338)
Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Förvaltningslagen (2017:900)
Kommunallagen (2017:725)
Lag om bostadsanpassning (2018:222)
Prisbasbelopp

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

LOU

Lagen om offentlig upphandling
(2016:1145)

Mark- och exploateringsingenjör

LFS
AL
LL
LGS

HandlB

Gatuingenjör
Trafikingenjör
Stadsträdgårdsmästare TAS BORT
(Har ersatts av Traf och EnC
Gata&Park)
Handläggare bygg

AssB

Assistent bygg

LOL

BAB

Handläggare bostadsanpassning

LFF

Blov

Bygglovhandläggare

FFF

Sark

Stadsarkitekt

LKP

Binsp
Bark
GIS
Mät
Plan
Adm
Komv
Komu
HandlM
HamnK
HandlH

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt
GIS-ingenjör
Mätningsingenjör
Planarkitekt
Administratör
Kommunvägledare
Kommunens upphandlare
Handläggare mex
Hamnkapten
Handläggare hamn

FBL

Lagen om färdigställandeskydd
(2014:320)
Anläggninslagen (1973:1149)
Ledningsrättslagen (1973:1144)
Lagen om särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
(1998:814)
Förordningen om gaturenhållning och
skyltning (1998:929)
Lagen om lägenhetsregister
(2016:378)
Lagen om flyttning av fordon i vissa
fall (1982:129)
Författning om flyttning av fordon i
vissa fall (1982:198)
Lag om kommunal
parkeringsövervakning (1987:24)
Fastighetsbildningslagen (1970:988)

EnC

FGS
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1.Generella förutsättningar
Ärendetyp 1:1-24

Delegat

Ersättare

1:1

Yttrande till myndigheter och dyl. av ej
principiell natur.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:2

Beslut om att avstå yttrande över
betänkanden och utredningar av ej
principiell natur.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:3

Ändra överklagat beslut enligt FL § 37–
39.

FC

KD

1:4

Omprövning av beslut och yttrande i
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av
delegat FL § 37–39.

AvdC
FC

FC
KD

1:5

Avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling samt uppställande av
förbehåll i samband med utlämnande av
sådan handling.
OSL 6 kap 2-3 §§, 4 kap 14 §, 12 kap 2 §
Undantag om avgift för allmän handling
samt fastställande av taxa vid oenighet.

AvdC

Handl
FC

AvdC
EnC

Handl
AvdC

1:7

Avge yttrande till domstol med anledning
av beslut om sekretess.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:8

Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
12 kap. 5 §PBL

SBNO

1:9

Utfärdande av fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol, andra
myndigheter samt vid förrättningar av
skilda slag.

SBNO

1:10

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätten till annan anställd i
kommunen, i den mån beslutanderätt
enligt denna delegationsordning
delegerats till förvaltningschef inom
nämndens verksamhetsområde.
12 kap. 5 § PBL
7 kap. 6§ KL

FC

KD

1:11

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätten till anställd i annan
kommun under förutsättning att båda
nedanstående kriterier är uppfyllda:
- beslutanderätten i ärendegruppen har
delegerats till förvaltningschefen, och
- beslutanderätten faller inom ramen för
sådan verksamhet som regleras i ett
samverkansavtal enligt 9 kap. 37 § KL.
12 kap. 5 §PBL

FC

KD

1:6

Kommentar

5

1:12

Beslut att förelägga den enskilde att
avhjälpa en brist i en framställning, om
bristen medför att framställningen inte
kan läggas till grund för en prövning i sak.
20 § FL
Se 9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 § PBF

AvdC

FC

1:13

Beslut att avvisa en framställning som är
så ofullständig eller oklar att den inte kan
tas upp till prövning 20 § FL.
Se dock 9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 §
PBF

AvdC

Berörd
AvdC
FC

1:14

Beslut att avskriva ett ärende från vidare
handläggning om en
ansökan/framställning har återkallats
eller frågan förfallit av annan anledning.

Berörd
Handlägga
re

Berörd
AvdC

1:15

Beslut att avslå en framställning om att
avgöra ett ärende.
12 § FL

Berörd
Handlägga
re

AvdC

1:16

Beslut att begära att den som anlitar
ombud ska medverka personligen vid
handläggningen av ett ärende.
14 § FL

FC

KD

1:17

Beslut att ett ombud eller biträde som är
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får
medverka i ärendet.
14 § FL

FC

KD

1:18

Beslut att begära att ett ombud styrker sin
behörighet genom en skriftlig eller
muntlig fullmakt med det innehåll som
framgår av 15 § FL.

FC

KD

1:19

Beslut att förelägga part eller ombud att
styrka ombudets behörighet genom en
fullmakt med det innehåll som framgår av
15 § FL.

FC

KD

1:20

Beslut att begära att en handling bekräftas
av avsändaren.
21 § FL

FC
Handlägga
re

EnC

1:21

Beslut om rättelse/ändring av beslut som
delegaten fattat enligt de förutsättningar
som anges i 36–39 §§ FL.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:22

FC
AvdC
Beslut att avvisa överklagande av beslut
AvdC
FC
som kommit in för sent enligt vad som
anges i 45 § FL.
Delegation till SBNO, och vid dennes förfall vice ordförande att fatta beslut på nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.
I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes ersättare inte är
tillgänglig, äger SBC FC med berörd AvdC som ersättare att fatta beslut i samtliga ärenden
som samhällsbyggnadsnämnden delegerat till tjänsteman enligt denna
delegationsförteckning.

1:23
1:24

Ex:tjänsteskrivel
se som är
bristfällig. Mest
tillämplig för
bygglov men
även för andra
delegater. Se 9:1

Rätt till vidaredelegering

Exempelvis fel i
upphandling,
bygglov,
beställningar etc
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2. Färdtjänst/Riksfärdstjänst
2:1

2:2

Ärendetyp 2:1-2

Delegat

Ersättare

Beslut om färdtjänst och/eller
ledsagare och riksfärdtjänst, beslut om
att återkalla sådant tillstånd när
förutsättningarna för tillstånd inte
längre finns.
7-9, 12 §§ Lag om färdtjänst, 47,9, §§
Lag om riksfärdtjänst.
Beslut om att återkalla tillstånd till
färdtjänst/riksfärdtjänst när
tillståndshavaren gjort sig skyldig till
allvarliga och upprepade överträdelser.
12 § Lag om färdtjänst, 9 § Lag om
riksfärdtjänst.

Berörd
handlägga
re
Komv

KOMV
EnC

Berörd
handlägga
re
Komv

KOMV
EnC

Kommentar

3. Ekonomiärenden/upphandling av varor och tjänster
3:1

3:2

3:3

3:4

Ärendetyp 3:1-10

Delegat

Ersättare

Rätt att utse beslutsattestanter och
ersättare inom
samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområde.
Avskrivning av fordran mot kund inom
samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområde till ett högsta
belopp av:
 upp till 25 tkr
 25 tkr-100 tkr
 100-500 tkr

FC

EC

Godkänna till kommunen ställd
säkerhet till ett belopp av:
 högst 100 tkr
 100 -1000 tkr
Besluta om undantag från
bestämmelser om taxa eller annan
avgift till ett belopp av:



högst 50 tkr
över 50 tkr

3:5

Tilldelningsbeslut upphandling:
 1 prisbasbelopp – 100 tkr
 100 tkr direktupphandlingsgräns
 Direktupphandlingsgräns-3
mkr

Över 3 mkr

3:6

Beslut om att förlänga
förvaltningsspecifika och externt
samordnade ramavtal för inköp av
varor och tjänster.

Kommentar

Berörd AvdC

AvdC EnC
EC AvdC
KD FC

EC AvdC
KD FC
EC KD

EC
KD

KD

FC AvdC
EC

EC FC
KD

EnC
AvdC
FC
SBN

FC

KOMU

Tecknande av avtal
görs av behöriga
firmatecknare enligt
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särskilt upprättad
förteckning
3:7

Yttrande avseende överklagan av
upphandling enligt lag om offentlig
upphandling (LOU).
Beslut om att teckna och förlänga
leasingavtal för kommunen gällande
varor och tjänster.

FC

KD

Berörd
AvdC

FC

3:9

Beslut om att medverka i upphandling
samordnad av annan kommun inkl.
sluta avtal med inköpscentral om att
sköta upphandlingar.

KOMU

EC

3:10

Uppdrag åt anställd att fatta beslut i
upphandlingar genomförda av
inköpscentral.

Behörig
anställd
vid anlitad
inköpscentral

EC

3:8

Finanspolicy reglerar
tecknande av leasing
som är ett av flera
finansieringsalternativ. Tecknande
av avtal görs av
behörig
firmatecknare enligt
särskild upprättad
förteckning.
Delegaten ges
automatisk fullmakt
att utgöra
kommunens ombud.

4. Investeringar samt köp och försäljning av fast egendom,
fastighetsregleringar mm
Ärendetyp 4:1-10
Omfördelning av medel för nya
investeringsprojekt upp till 1 mnkr.
Över 1 mnkr

Delegat
FC

Ersättare
KD

SBN

KD

NY

Omfördelning av medel inom SBN:s
reinvesteringsram.

AvdC

FC

4:2

Utse beställarombud vid entreprenader

FC

KD

Ny

Besluta om igångssättningstillstånd:
EnC
AvdC
FC

AvdC
AvdC
KD

Mex

AvdC

4:1





4:3

0 mnkr - 1 mnkr
1 mnkr – 3 mnkr
3 mnkr -5 mnkr

Besluta om försäljning av
detaljplanelagd bostads- och
industrimark enligt fastställda
riktlinjer.

Kommentar
Avser nya
investeringar

Kan vidaredelegeras
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4:4

4:5

4:6
4:7
4:8
4:9
4:10

Överenskommelse om
fastighetsreglering:
 upp till 250 tkr
 250-500 tkr
 över 500 tkr
Kommunens företrädare i ärenden
enligt Fastighetsbildningslagen,
Anläggningslagen och
Ledningsrättslagen samt i
inskrivningsärenden enligt
Jordabalken.
Avge yttrande på kommunens vägnar i
dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov.
Servitutsupplåtelser, ledningsrätt mm
där kommunen berörs i egenskap av
härskande fastighet.
Servitutupplåtelser, ledningsrätt mm
där kommunen berörs i egenskap av
tjänande fastighet.
Dödning, utsträckning, sammanföring,
relaxation av pantbrev och därmed
jämförlig åtgärd.
Beslut om köp och försäljning av
fastighet eller del av fastighet:
 upp till 250 tkr
 250-500 tkr
 över 500 tkr

Mex
FC AvdC
SBN
Mex

FC AvdC
FC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex
FC AvdC
SBN

FC AvdC
FC

AvdC

5.Hyror, arrenden och övriga nyttjanderätter
5:1

Ärendetyp 5:1-5:5
A. Arrende-, hyres- och
nyttjanderättsavtal för en
avtalstid upp till 3 år.
B. Lägenhetsarrende (sjöbodar,
bryggor mm) för en avtalstid
upp till 1 år.

5:2

Externa hyresavtal för en
avtalstid upp till 3 år och en
årshyra understigande 400 tkr

Externa hyresavtal för en avtalstid:
 upp till 3 år och en årshyra
understigande 500 tkr.
 upp till 5 år och en årshyra
understigande 1 mnkr.

Delegat
Mex

Ersättare
AvdC

HandlM

Mex

AvdC

FC

EnC

AvdC

AvdC

FC

NY

Företräda Lysekils kommun i tvister
som rör hyresavtal.

FC

KD

5:3

Upplåtelse av torghandelsplats samt
övriga torghandelsärenden.

Traf

AvdC EnC

Kommentar

Kan vidaredelegeras.
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5:4

Upplåtelse av allmän plats och område
som jämställs med sådan plats.

Traf

AvdC EnC

5:5

Avskrivning av hyresfordringar Upp
till 100 tkr/ärende:
 upp till 25 tkr
 25 tkr-100 tkr
 100-500 tkr

FC

AvdC

EnC
AvdC
FC

AvdC
FC
KD

NY

Teckna internhyresavtal.

FC

KD

NY

Teckna hyresavtal med externa
hyresgäster:
 upp till 3 år och en årshyra
understigande 500 tkr
 upp till 5 år och en årshyra
understigande 1 mnkr

EnC

AvdC

AvdC

FC

Ärendetyp 6:1-6:4
Ingå överenskommelse om planbesked
senare än fyra månader.

Delegat
AvdC
Plan

Ersättare
Plan
AvdC

6:2

Avvisa för sent inkommen överklagan
av detaljplan enligt PBL.

AvdC
Plan

Plan
AvdC

6:3

Ingå planavtal.

AvdC

FC

6:4

För planer som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
eller bedrivs med standard-,
begränsat- eller förenklat förfarande:
- Beslut om samråd
- Beslut om granskning
- Beslut om betydande
miljöpåverkan

FC
AvdC

AvdC
FC

6. Planfrågor
6:1

Kommentar
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7. Trafikärenden
7:1

7:2

Ärendetyp 7:1-7:7
Trafikärenden omfattande beslut:
 Lokala trafikföreskrifter
 beslut om tillfälliga lokala
trafikföreskrifter
 nyttoparkerings-tillstånd
 parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (PRH)
 dispens avseende
parkeringsförbud
 motorfordonstrafik förbjuden
mm
 dispens avseende
tunga/breda/långa transporter

Delegat
Traf

Ersättare
AvdC EnC

Kommentar
Gäller ej beslut i
trafikärenden av
principiell natur.

Gäller ej beslut i
trafikärenden av
principiell natur.

Trafikärenden i ovanstående avseenden
när beslutet är av principiell natur.

SBN

A.Alla löpande trafiksäkerhetsärenden.

Traf

AvdC EnC

B.Fordonsflytt enligt Lag om flyttning
av fordon i vissa fall (LFF 1982:129)
samt enligt FFF (1982:198) Förordning
om flytt av fordon i vissa fall.

Traf

EnC

SBN
7:3

7:4
7:5
7:6

7:7

Trafikärenden i ovanstående avseenden
när beslutet är av principiell natur.
Avge yttranden över framställningar
om uppsättande av skyltar och
ställningar mm på offentlig platsmark
enligt ordningslagen.
Besluta om förändringar av gränser för
tätbebyggda områden enligt lokala
trafikföreskrifter.
Besluta om tidsbegränsade lokala
trafikföreskrifter och dispenser enligt
trafikförordningen.
Besluta om lokala trafikföreskrifter
- huvudled
- väjningsplikt
- stopplikt
- förbud mot trafik med fordon
- tillåten körriktning
- förbud mot omkörning
- parkeringsförbud
- tid för parkering
- begräsning av tungt, brett och långt
fordon
- hastighetsbegränsning
Förordna parkeringsvakter enligt 6 §
LKP.

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC
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8. Hamnfrågor
8:1

8:2

8:3

Ärendetyp 8:1-8:3
A. Utarrendera, uthyra eller
annars upplåta markområde
som ligger under hamnens
verksamhetsområde och med
en nyttjanderättstid
understigande 3 år.
Upplåtelse av hamnanläggningar till
extern aktör, ex Båtplatser
Upplåtelse av kajplats:
 Understigande 1 vecka

Ersättare
FCAvdC

EnC

EnC
Handlägga
re ASS

FC
Berörd
AvdC

Åtgärder enligt”Regler för
hemmahamnar och gästhamnar”, Dnr
2021–000530.

Komv
HandlH

EnC

Utbetalning av skadestånd upp till ett
prisbasbelopp.

FC

KD














Överstigande 1 vecka - 3år
Upplåtelseformer och
upplåtelsetid
Tilldelning och byte av
båtplatser
Avgift-båtplatsavgift
Uppsägning av båtplats
Förverkan av båtplats
Bortskaffa förvaring på
bryggor, eller sådant som
byggts utan tillstånd
Rätt att städa och röja
uppläggningsplatser på
båtägarens bekostnad
Uppsägning av hyresavtal om
ex inte avgiften betalas inom
tid
Båtplatsupplåtelse och
kösystem
Fördelning av båtplatser till
sökande i båtplatskön
Avsteg från
fördelningsgrunderna

Kommentar

SBN
Hamnk



NY

Delegat
AvdCEnC

Se vidare i
bestämmelser för
Lysekils kommuns
småbåtshamn,
beslutade av KF
2013-12-19, § 1

9. Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och
föreskrifter. Beslut under handläggningen och vid överklagade
beslut

9:1

Ärendetyp 9:1-9:55

Delegat

Ersättare

Föreläggande om att avhjälpa brist i
ansökan om lov, förhandsbesked eller
anmälan.
9 kap. 22 § första stycket PBL

Blov
Sark
Bark
HandlB

AvdC

Kommentar
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9:2

6 kap. 10 § första stycket PBF
Avvisning av ansökan eller anmälan när
föreläggande om komplettering inte
åtlytts.
9 kap. 22 § andra stycket PBL
6 kap. 10 § andra stycket PBF

AssB
Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB
AssB
Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
AssB

AvdC

9:3

Begäran om att en ansökan om lov,
förhandsbesked eller anmälan och
andra sådana handlingar som avses i 9
kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de
är lämpliga för arkivering.
6 kap. 9 § PBF

AvdC

9:4

Miljönämnden och berörda parter ska
informeras och ges tillfälle att yttra sig
när det finns särskilda skäl att fatta
beslut att någon samordning enligt
första stycket inte ska ske.
9 kap. 24 § andra stycket PBL

Blov
Sark
Bark

AvdC

9:5

Beslut om förlängning av
handläggningstiden i ärende om lov
eller förhandsbesked.
9 kap. 27 § första stycket PBL

AvdC

9:6

Beslut om att avvisa för sent
inkommit överklagande.
13 kap. 16 § första och andra
styckena PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
Blov
Handl
HandlB
Sark
Bark
Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB
Blov
Sark
Bark

AvdC

Blov
Sark
Bark
Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

AvdC

AvdC

Bygglov, rivningslov, marklov mm
9:7

Beslut om prövning om åtgärd som inte
kräver lov.
9 kap. 14 § PBL

9:8

Beslut om villkorsbesked.
9 kap. 19 § PBL

9:9

Beslut om anståndsförklaring.
9 kap. 28 § PBL

9:10

Beslut om tidsbegränsat bygglov.
9 kap. 33 § PBL
9 kap. 33 a § PBL
Genom lagen (2017:267) upphör 9 kap.
32 a § PBL att gälla den 1 maj 2023.

9:11

Beslut om förlängning av tidsbegränsat
bygglov.
9 kap. 33 § andra stycket PBL
9 kap. 33 a § andra stycket PBL

AvdC

AvdC

Förlängning av lov
som meddelats med
stöd av 9 kap. 33 a §
PBL får ges även efter
den 1 maj 2023 enligt
övergångsbestämmelse nr. 3 till
lagen (2017:267)
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9:12

Beslut om att avslå en ansökan om lov
eller ge negativt förhandsbesked i de
fall det är uppenbart att åtgärden eller
åtgärderna som avses inte kan medges.
9 kap. 17 § PBL
9 kap. 30 § PBL
9 kap. 31 § PBL
9 kap. 33–33 a §§ PBL
9 kap. 34 § PBL
9 kap. 35 § PBL

Sark
Blov
Bark

AvdC

9:13

Beslut om att ett beslut om bygglov,
rivningslov eller marklov får verkställas
tidigare än fyra veckor efter att beslutet
kungjorts enligt 9 kap. 41 a § PBL om
ett väsentligt allmänt eller enskilt
intresse kräver det.
9 kap. 42 a § andra stycket PBL

Sark
Blov
Bark
Binsp
HandlB

AvdC

Bygglov, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanerat område
9:14

A. Beslut om bygglov för ny-,
till- och/eller ombyggnad
samt ändring av en- och
tvåbostadshus samt
komplementbyggnader till
dessa inom detaljplan eller
område med
områdesbestämmelser.

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

B. Ny-, till- och/eller
ombyggnad samt ändring av
rad- eller
kedjehusbebyggelse,
gruppbyggda småhus samt
flerbostadshus, upp till
sammanlagt högst 20
lägenheter inom detaljplan.

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

C. Ny-, till- och/eller
ombyggnad samt ändring av
lokaler för annan
användning än bostäder
med högst 2000 m2
bruttoarea, inom detaljplan.

Blov
Sark
Binsp
Bark

D. Ny-, till- och/eller

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

ombyggnad samt ändring av
kiosk, transformatorstation,
avloppspumpsstation och
därmed jämförlig byggnad.
9 kap. 30 § PBL

9:15

Nybyggnad och/eller väsentlig ändring
av följande bygglovspliktiga åtgärder

Blov
Sark

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC
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enligt 9 kap. §8 första stycket i PBL,
samt 6 kap. 1§ PBF:





9:16

9:17

Mindre småbåtshamnar i
ärenden där
strandsskyddsdispens samt
länsstyrelsen beslut om
tillstånd föreligger eller
inte krävs.
Upplag eller
materialgårdar
Fasta cisterner
Murar och plank

 Parkeringsplatser utomhus
Uppsättning och/eller västenlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ första
stycket PBL samt 6 kap. 3-4 § PBF.
A. Beslut om lov även om den
sökta åtgärden innebär en liten
avvikelse från detaljplan eller
områdesbestämmelser, om den
är förenling med detaljplanens
eller områdesbestämmelsernas
syfte, enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL.

B. Som A ovan, när åtgärden är
av begränsad omfattning
och nödvändig för att
området ska kunna
användas eller bebyggas på
ett ändamålsenligt sätt.
9 kap. 31 b § 2 PBL.

C. Beslut om lov, när en
detaljplans
genomförandetid har gått ut
och utöver vad som följer av
9 kap. 31 b §, för en åtgärd
som avviker från
detaljplanen om den är
förenlig med detaljplanens
syfte och tillgodoser ett
angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse.
9 kap. 31 c § 1 PBL
D. Som C ovan, om åtgärden
innebär en sådan annan
användning av mark eller
vatten som utgör ett
lämpligt komplement till
den användning som har

Binsp
Bark
HandlB

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

AvdC

AvdC
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bestämts i detaljplanen.
9 kap. 31 c § 2 PBL
E. Besluta, i samband med
beslut om bygglov, att en
befintlig planavvikelse på en
fastighet ska anses vara en
sådan avvikelse som avses i
9 kap. 30 § första stycket 1 b
PBL.
Övergångsbestämmelser 13
PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:18

Beslut om rivningslov som inte avser en
byggnad eller en byggnadsdel som bör
bevaras på grund av byggnadens eller
bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde.
9 kap. 34 § PBL

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

9:19

Beslut om marklov för planenlig åtgärd.
9 kap. 35 § PBL

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område
9:20

A. Beslut om bygglov för
nybyggnad utanför område
med detaljplan eller
områdesbestämmelser, inom
ramen för de villkor som
bestämts i bindande
förhandsbesked.

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

B. Beslut om bygglov för omoch/eller tillbyggnad samt
ändring av sådana
byggnadstyper som uppräknas
i 9:14 ovan, utanför område
med detaljplan eller
områdesbestämmelser.

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

C. Ny, till och/eller ombyggnad
samt ändring av
komplementbyggnad.

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

D. Ny, till- och/eller ombyggnad
samt ändring av kiosk,
transformatorstation,
avloppspumpsstation och
därmed jämförlig byggnad. 9
kap. 31 § PBL
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HandlB
E. Beslut om bygglov för ny-, till-,
och/eller ombyggnad samt
ändring av lokaler för annan
användning än bostäder, med
högst 500 m2 bruttoarea. 9
kap. 31§ PBL

9:21

9:22

F. Beslut om bygglov för
nybyggnad utanför område
med detaljplan eller
områdesbestämmelser,
avseende ersättningsbyggnader
för befintliga som rivs eller
flyttas.
Nybyggnad och/eller väsentlig ändring
av följande bygglovspliktiga åtgärder
enligt 9 kap. §8 första stycket i PBL,
samt 6 kap. 1§ PBF:
- Mindre småbåtshamnar i ärenden där
strandsskyddsdispens samt
länsstyrelsen beslut om tillstånd
föreligger eller inte krävs.
- Upplag eller materialgårdar
- Fasta cisterner
- Murar och plank
- Parkeringsplatser utomhus
Uppsättning och/eller väsentlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ första
stycket PBL samt 6 kap. 3-4 §§ PBF.

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

Genomförande av mark-, bygg- och rivningsåtgärder
9:23

Beslut om föreläggande för byggherren
att ge in de ytterligare handlingar som
behövs för nämndens prövning i fråga
om startbesked.
10 kap. 22 § första stycket 2 PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
AssB

AvdC

9:24

A. Beslut om startbesked, 10 kap.23

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

§ PBL

B. Startbesked enligt 10 kap 23-24 §§ AssB

AvdC

PBL, vad avser 6 kap 5 § 4 PBF
installation av eldstad och eller
rökkanal.
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9:25

Beslut om att det inte behövs någon
kontrollplan för rivningsåtgärder 10
kap. 18 § andra stycket PBL.

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:26

Bestämma – i kontrollplan eller genom
särskilt beslut – att krav på omfattande
ändringar av andra delar än den direkt
berörda av en byggnad inte behöver
utföras förrän vid en viss senare
tidpunkt
3 kap. 21 § PBF

9:27

Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna i Boverkets byggregler
om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan bli
tekniskt tillfredsställande och det inte
finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt.
BBR 1:21 Boverkets byggregler, BFS
2011:6, med senaste uppdatering.

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:28

Beslut om att ett byggnadsverk får tas i
bruk utan att slutbesked lämnats 10
kap. 4 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:29

Besluta att utse ny kontrollansvarig
10 kap. 13 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:30

Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna om det finns särskilda
skäl och byggnadsprojektet ändå kan
antas bli tekniskt tillfredsställande och
det inte finns någon avsevärd olägenhet
från annan synpunkt.
BFS 2015:6, EKS 10, 3 § Boverkets
föreskrifter 2011:10, med senaste
uppdatering, om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder)

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:31

Beslut om kompletterande villkor för
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för
kontrollen.
10 kap. 29 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:32

Beslut om interimistiskt slutbesked.
10 kap. 36 § PBL

AvdC

9:33

A.

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

Beslut om slutbesked.
10 kap. 34 § PBL

AvdC

AvdC
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B.

Slutbesked enligt 10 kap 34-37 §§
PBL, vad avser installation eller
väsentlig ändring av eldstad/och
eller rökkanal.

AssB
HandlB

AvdC

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av
ventilationssystem
9:34

Beslut om längre besiktningsintervall.
3 kap. 16 § Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (BFS 2011:12, med
ändringar t.o.m. BFS 2018:2 med
senaste uppdatering) om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:35

Beslut om anstånd med kontroll.
3 kap. 17 § Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (BFS 2011:12, med
ändringar t.o.m. BFS 2018:2 med
senaste uppdatering) om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:36

Beslut om senareläggning av
besiktningstidpunkt för
funktionskontroll av
ventilationssystem.
4 § Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om funktionskontroll av
ventilationssystem och certifieringar av
sakkunniga funktionskontrollanter,
BFS 2011:16 med ändringar t.o.m. BFS
2017:10, OVK 3, med senaste
uppdatering.

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
9:37

Besluta att begära biträde av
Polismyndigheten för tillträde enligt 11
kap. 8 § PBL.
11 kap. 9 § PBL

AvdC
Blov
Sark
Bark

Sark
Blov
Bark
AvdC

9:38

Beslut att det ska planteras på tomten
och att befintlig växtlighet på tomten
ska bevaras, om det behövs för att
uppfylla kraven i 8 kap. 15 § första
stycket PBL.
8 kap. 15 § tredje stycket PBL

Blov
Sark
Bark

AvdC

9:39

Beslut om ingripandebesked.
11 kap. 7 § PBL

AvdC

9:40

Besluta om lovföreläggande, dock utan
vite.
11 kap. 17 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
Blov
Sark
Binsp
Bark

Kan medföra
ersättningsskyldighet
enligt 14 kap. 2 § PBL

AvdC
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9:41

Besluta om föreläggande om
underhållsutredning, dock utan vite.
11 kap. 18 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:42

Beslut om åtgärdsföreläggande, dock
utan vite.
11 kap. 19 § PBL

9:43

Beslut om rättelseföreläggande, även
föreläggande som förenas med förbud
mot att åter utföra bygglovspliktig
åtgärd, dock utan vite.
11 kap. 20 § PBL
11 kap. 32 a § PBL

9:44

Beslut om rivningsföreläggande, dock
utan vite.
11 kap. 21 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:45

Beslut om föreläggande för ökad
trafiksäkerhet, dock utan vite.
11 kap. 22 § PBL
11 kap. 23 § PBL

9:46

Beslut om föreläggande om
anordnande av stängsel kring
industrianläggning som inte länge
används, dock utan vite.
11 kap. 24 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:47

Beslut om förbud mot fortsatt arbete
eller åtgärd.
11 kap. 30-32 a § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:48

Beslut om föreläggande för den som
äger eller annars ansvarar för hiss eller
annan motordriven anordning i
byggnadsverk att se till att anordningen
kontrolleras (särskild besiktning).
8 kap. 6 § PBF

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:49

Beslut om förbud mot användning av
hela eller delar av ett byggnadsverk,
inkl. hissar och andra motordrivna
anordningar. dock utan vite i andra fall
än vad avser förbud som meddelas med
stöd av att hela eller delar av
byggnadsverket som avses med
förbudet har brister som kan äventyra
säkerheten för som uppehåller sig i
eller i närheten av byggnadsverket (11
kap. 33 § 1 PBL).
Beslut att förbjuda den som äger eller
har nyttjanderätt till ett byggnadsverk
att använda hela eller delar av
byggnadsverket, om
1. byggnadsverket har brister som kan
äventyra säkerheten för dem som
uppehåller sig i eller i närheten av

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

Kan medföra
ersättningsskyldighet
enligt 14 kap. 3 § PBL
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byggnadsverket, eller
2. det inte finns förutsättningar för att
ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35
§.
Om ett byggnadsverk eller en del av ett
byggnadsverk har tagits i bruk med
stöd av ett interimistiskt slutbesked, får
byggnadsnämnden fatta beslut om
förbud enligt första stycket 2 endast om
det finns synnerliga skäl för det. Lag
(2014:900).

9:50

11 kap. 33 § 1 PBL
Beslut om byte av funktionskontrollant.
11 kap. 34 § PBL

9:51

Beslut om att entlediga och utse ny
kontrollansvarig.
11 kap. 35 § PBL

9:52

Beslut om ansökan om utdömande av
vite
11 kap. 37 § tredje stycket PBL

9:53

Besluta om ansökan om handräckning
för tillträde eller för genomförande av
en åtgärd som avses med ett
föreläggande som meddelats med stöd
av 11 kap. 19–25 §§ PBL , kap. 39 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark
AvdC

AvdC

AvdC
Blov
Sark
Binsp
Bark

Blov
Sark
Binsp
Bark
AvdC

AvdC

FC

Ansökan till
tingsrätten om vite

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter
9:54

Uttag av avgift i enlighet med
kommunens taxa för ärenden enligt
PBL, även uttag av avgift i förskott.
12 kap. 8-9 §§, 11 § PBL

9:55

Om byggnadsnämnden tar ut en avgift
för handläggningen av ett ärende om
lov eller förhandsbesked, ska nämnden
i sitt beslut om avgift redovisa hur
avgiften har fastställts.

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
AssB
Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
AssB

AvdC

När avgift tas ut ska
det redovisas hur
avgiften har
fastställts 9 kap. 40§
PBL

AvdC

10. Lagen om färdigställandeskydd (2014:320)
10:1

Ärendetyp 10:1

Delegat

Ersättare

Prövning av behov och beslut i frågan
om färdigställandeskydd behövs eller
inte för vissa åtgärder som anges i
lagen.
3 § LFS

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

Kommentar
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11. Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL
Ärendetyp 11:1-11:4

Delegat

Ersättare

11:1

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om förhandsbesked
eller bygglov bör avgöras innan
fastighetsbildning sker samt i andra
åtgärder som man inom förrättningen
bedömer att SBN berörs av.
4 kap. 25 § FBL

Sark
Bark

AvdC

11:2

Besluta att påkalla fastighetsreglering
som behövs för att mark och vatten ska
kunna användas på ett ändamålsenligt
sätt.
5 kap. 3 § tredje stycket FBL

Sark
Bark

AvdC

11:3

Beslut om att ansöka om
fastighetsbestämning.
14 kap. 1 a § första stycket 4–7 FBL

Sark
Mex
Bark

AvdC

11:4

Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.
15 kap. 11 § FBL

Blov
Sark
Mex
Mät
GIS
Bark

AvdC

Kommentar
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12. Anläggningslagen (1973:1149)
Ärendetyp 12:1-12:3

Delegat

Ersättare

12:1

Besluta att begära förrättning.
18 § första stycket 3 AL

Mex

AvdC

12:2

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om förhandsbesked
eller bygglov bör avgöras innan
gemensamhetsanläggning inrättas samt
i andra åtgärder som man inom
förrättningen bedömer att SBN berörs
av.
21 § AL

Sark
Blov
Bark

AvdC

12:3

Godkänna beslut eller åtgärd.
30 § AL

Mex
Sark
Bark

AvdC

Delegat
Blov
Sark
Bark

Ersättare
AvdC

Blov
Sark
Bark

AvdC

Kommentar

13. Ledningsrättslagen (1973:1144)
Ärendetyp 13:1-13:2
13:1

13:2

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om förhandsbesked
eller bygglov bör avgöras innan
upplåtelse av ledningsrätt sker samt i
andra åtgärder som man inom
förrättningen bedömer att SBN berörs
av.
19 § LL
Godkänna beslut eller åtgärd.
28 § LL

Kommentar

14. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,samt förordningen (1998:929)
om gaturenhållning och skyltning
14:1

Ärendetyp 14:1-14:6

Delegat

Ersättare

Beslut om tillstånd att sätta upp skyltar
varigenom allmänheten avvisas från ett
visst område som är av betydelse för
friluftslivet.
5 § LGS

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

Kommentar
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14:2

Beslut om tillstånd att varaktigt sätta
upp tavla, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning för reklam eller
liknande ändamål utomhus.
6 § LGS7 § LGS

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

14:3

Avge yttrande till länsstyrelsen.
4 § första stycket FGS

Blov
Sark
Bark

AvdC

14:4

Beslut om medgivande att ha affisch eller
annan tillfällig anordning utomhus för
reklam eller liknande ändamål uppsatta
mer än fyra veckor.
9 § LGS
6 § första stycket FGS

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

14:5

Beslut om förelägganden och förbud i
ärenden om tillsyn enligt LGS som
ankommer på nämnden, 12 § LGS.

Traf

AvdC
EnC

14:6

Besluta om avgifter med anledning av
prövning av fråga om tillstånd eller
medgivande i enskilda ärenden med
tillämpning av kommunens
taxeföreskrifter.
13 § LGS , 1 § andra stycket förordningen
(1998:903) om avgifter för prövning
enligt lagen med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning samt
enl. kommunens taxa.

FCAvdC

AvdCFC

Förutsätter delegation
av beslutanderätten
från länsstyrelsen i
enlighet med 6 §
första stycket FGS

Förutsätter delegation
av beslutanderätten
från länsstyrelsen i
enlighet med 6 §
första stycket FGS

15. Lagen (2016:378) om lägenhetsregister, LOL
Ärendetyp 15:1-15:2

Delegat

Ersättare

15:1

Besluta om att fastställa
belägenhetsadress.10 § LOL

Mät

GIS

15:2

Besluta om att fastställa
lägenhetsnummer.11 § LOL

Mät

GIS

Kommentar

16. Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
16:1

Ärendetyp 16:1

Delegat

Ersättare

Beslut om bostadsanpassningsbidrag.
Beslut om avslag på ansökan om
bostadsanpassningsbidrag.
2018:222, Lag om
bostadsanpassningsbidrag

BAB

Binsp
AvdC
EnC

Kommentar
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Allmänt om delegation
Riktlinjer och principer
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Samhällsbyggnadsnämndens
(SBN) ansvarsområde. Ärenden som lyder under kommunallagen 6 kap 38 § kan inte
delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som handlar om
verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller
av större vikt, ej heller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om det är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt.
SBN kan återkalla delegering generellt eller i särskilt ärende. SBN kan föregripa en delegats
beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. SBN har, utan
hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till eget
avgörande.
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterande medel och i
enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument.

Brådskande ärenden
SBN får, enligt kommunallagen 6 kap 39 §, delegera åt ordföranden eller annan ledamot som
nämnden utser att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att SBN avgörande inte kan
avvaktas. Se 1:24 .

Vidaredelegation
SBN kan, i enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §, ge förvaltningschefen rätt att
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning.
Förvaltningschefen har befogenhet att återkalla av sig lämnad beslutanderätt. Med
förvaltningschef inom SBN verksamhetsområde avses chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan om beslut
Beslut fattade på delegation av SBN ska anmälas vid nästkommande sammanträde. Detta
gäller även beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. Anmälan kan ske
genom kopia på beslutet, på speciella delegationslistor i annan form av skrivelse. Beslutet
ska dokumenteras i ärendehanteringssystemet Vision Ciceron.

Överklagan
Delegationsbeslut kan, på samma sätt som beslut fattade av SBN, överklagas enligt
bestämmelserna i kommunallagen samt förvaltningslagen.
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Förkortningar
KD
AC

Kommundirektör
Administrativ chef

PBL
PBF

FC
EC
KS
SBN
SBNO

Förvaltningschef
Ekonomichef
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Avdelningschef
-MG (mark och gata)
-Tek (Tekniska avdelningen)
-PB (Plan och bygg avdelning)
-F (fastighet)
-S (Serviceavdelningen)
-IT
Enhetschef
-ADM (adm enhet)
-SERV (kost och städ)
-KC(Kontaktcenter)
-HAMN (Hamnenheten)
-GP (Gata& Park-enheten)
-FAST (Fastighetsenheten)
-KOST (Kostenheten)
-STÄD (städenheten)

FBL
FL
KL
BAB
PBB

Mex
Gata
Traf
Stad

AvdC

Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och byggförordningen
(2011:338)
Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Förvaltningslagen (2017:900)
Kommunallagen (2017:725)
Lag om bostadsanpassning (2018:222)
Prisbasbelopp

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

LOU

Lagen om offentlig upphandling
(2016:1145)

Mark- och exploateringsingenjör

LFS
AL
LL
LGS

HandlB

Gatuingenjör
Trafikingenjör
Stadsträdgårdsmästare TAS BORT
(Har ersatts av Traf och EnC
Gata&Park)
Handläggare bygg

AssB

Assistent bygg

LOL

BAB

Handläggare bostadsanpassning

LFF

Blov

Bygglovhandläggare

FFF

Sark

Stadsarkitekt

LKP

Binsp
Bark
GIS
Mät
Plan
Adm
Komv
Komu
HandlM
HamnK
HandlH

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt
GIS-ingenjör
Mätningsingenjör
Planarkitekt
Administratör
Kommunvägledare
Kommunens upphandlare
Handläggare mex
Hamnkapten
Handläggare hamn

FBL

Lagen om färdigställandeskydd
(2014:320)
Anläggninslagen (1973:1149)
Ledningsrättslagen (1973:1144)
Lagen om särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
(1998:814)
Förordningen om gaturenhållning och
skyltning (1998:929)
Lagen om lägenhetsregister
(2016:378)
Lagen om flyttning av fordon i vissa
fall (1982:129)
Författning om flyttning av fordon i
vissa fall (1982:198)
Lag om kommunal
parkeringsövervakning (1987:24)
Fastighetsbildningslagen (1970:988)

EnC

FGS
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1.Generella förutsättningar
Ärendetyp 1:1-24

Delegat

Ersättare

1:1

Yttrande till myndigheter och dyl. av ej
principiell natur.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:2

Beslut om att avstå yttrande över
betänkanden och utredningar av ej
principiell natur.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:3

Ändra överklagat beslut enligt FL § 37–
39.

FC

KD

1:4

Omprövning av beslut och yttrande i
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av
delegat FL § 37–39.

AvdC
FC

FC
KD

1:5

Avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling samt uppställande av
förbehåll i samband med utlämnande av
sådan handling.
OSL 6 kap 2-3 §§, 4 kap 14 §, 12 kap 2 §
Undantag om avgift för allmän handling
samt fastställande av taxa vid oenighet.

AvdC

Handl
FC

AvdC
EnC

Handl
AvdC

1:7

Avge yttrande till domstol med anledning
av beslut om sekretess.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:8

Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
12 kap. 5 §PBL

SBNO

1:9

Utfärdande av fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol, andra
myndigheter samt vid förrättningar av
skilda slag.

SBNO

1:10

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätten till annan anställd i
kommunen, i den mån beslutanderätt
enligt denna delegationsordning
delegerats till förvaltningschef inom
nämndens verksamhetsområde.
12 kap. 5 § PBL
7 kap. 6§ KL

FC

KD

1:11

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätten till anställd i annan
kommun under förutsättning att båda
nedanstående kriterier är uppfyllda:
- beslutanderätten i ärendegruppen har
delegerats till förvaltningschefen, och
- beslutanderätten faller inom ramen för
sådan verksamhet som regleras i ett
samverkansavtal enligt 9 kap. 37 § KL.
12 kap. 5 §PBL

FC

KD

1:6

Kommentar
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1:12

Beslut att förelägga den enskilde att
avhjälpa en brist i en framställning, om
bristen medför att framställningen inte
kan läggas till grund för en prövning i sak.
20 § FL
Se 9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 § PBF

AvdC

FC

1:13

Beslut att avvisa en framställning som är
så ofullständig eller oklar att den inte kan
tas upp till prövning 20 § FL.
Se dock 9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 §
PBF

AvdC

Berörd
AvdC
FC

1:14

Beslut att avskriva ett ärende från vidare
handläggning om en
ansökan/framställning har återkallats
eller frågan förfallit av annan anledning.

Berörd
Handlägga
re

Berörd
AvdC

1:15

Beslut att avslå en framställning om att
avgöra ett ärende.
12 § FL

Berörd
Handlägga
re

AvdC

1:16

Beslut att begära att den som anlitar
ombud ska medverka personligen vid
handläggningen av ett ärende.
14 § FL

FC

KD

1:17

Beslut att ett ombud eller biträde som är
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får
medverka i ärendet.
14 § FL

FC

KD

1:18

Beslut att begära att ett ombud styrker sin
behörighet genom en skriftlig eller
muntlig fullmakt med det innehåll som
framgår av 15 § FL.

FC

KD

1:19

Beslut att förelägga part eller ombud att
styrka ombudets behörighet genom en
fullmakt med det innehåll som framgår av
15 § FL.

FC

KD

1:20

Beslut att begära att en handling bekräftas
av avsändaren.
21 § FL

FC
Handlägga
re

EnC

1:21

Beslut om rättelse/ändring av beslut som
delegaten fattat enligt de förutsättningar
som anges i 36–39 §§ FL.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:22

FC
AvdC
Beslut att avvisa överklagande av beslut
AvdC
FC
som kommit in för sent enligt vad som
anges i 45 § FL.
Delegation till SBNO, och vid dennes förfall vice ordförande att fatta beslut på nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.
I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes ersättare inte är
tillgänglig, äger SBC FC med berörd AvdC som ersättare att fatta beslut i samtliga ärenden
som samhällsbyggnadsnämnden delegerat till tjänsteman enligt denna
delegationsförteckning.

1:23
1:24

Ex:tjänsteskrivel
se som är
bristfällig. Mest
tillämplig för
bygglov men
även för andra
delegater. Se 9:1

Rätt till vidaredelegering

Exempelvis fel i
upphandling,
bygglov,
beställningar etc
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2. Färdtjänst/Riksfärdstjänst
2:1

2:2

Ärendetyp 2:1-2

Delegat

Ersättare

Beslut om färdtjänst och/eller
ledsagare och riksfärdtjänst, beslut om
att återkalla sådant tillstånd när
förutsättningarna för tillstånd inte
längre finns.
7-9, 12 §§ Lag om färdtjänst, 47,9, §§
Lag om riksfärdtjänst.
Beslut om att återkalla tillstånd till
färdtjänst/riksfärdtjänst när
tillståndshavaren gjort sig skyldig till
allvarliga och upprepade överträdelser.
12 § Lag om färdtjänst, 9 § Lag om
riksfärdtjänst.

Berörd
handlägga
re
Komv

KOMV
EnC

Berörd
handlägga
re
Komv

KOMV
EnC

Kommentar

3. Ekonomiärenden/upphandling av varor och tjänster
3:1

3:2

3:3

3:4

Ärendetyp 3:1-10

Delegat

Ersättare

Rätt att utse beslutsattestanter och
ersättare inom
samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområde.
Avskrivning av fordran mot kund inom
samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområde till ett högsta
belopp av:
 upp till 25 tkr
 25 tkr-100 tkr
 100-500 tkr

FC

EC

Godkänna till kommunen ställd
säkerhet till ett belopp av:
 högst 100 tkr
 100 -1000 tkr
Besluta om undantag från
bestämmelser om taxa eller annan
avgift till ett belopp av:



högst 50 tkr
över 50 tkr

3:5

Tilldelningsbeslut upphandling:
 1 prisbasbelopp – 100 tkr
 100 tkr direktupphandlingsgräns
 Direktupphandlingsgräns-3
mkr

Över 3 mkr

3:6

Beslut om att förlänga
förvaltningsspecifika och externt
samordnade ramavtal för inköp av
varor och tjänster.

Kommentar

Berörd AvdC

AvdC EnC
EC AvdC
KD FC

EC AvdC
KD FC
EC KD

EC
KD

KD

FC AvdC
EC

EC FC
KD

EnC
AvdC
FC
SBN

FC

KOMU

Tecknande av avtal
görs av behöriga
firmatecknare enligt

7

särskilt upprättad
förteckning
3:7

Yttrande avseende överklagan av
upphandling enligt lag om offentlig
upphandling (LOU).
Beslut om att teckna och förlänga
leasingavtal för kommunen gällande
varor och tjänster.

FC

KD

Berörd
AvdC

FC

3:9

Beslut om att medverka i upphandling
samordnad av annan kommun inkl.
sluta avtal med inköpscentral om att
sköta upphandlingar.

KOMU

EC

3:10

Uppdrag åt anställd att fatta beslut i
upphandlingar genomförda av
inköpscentral.

Behörig
anställd
vid anlitad
inköpscentral

EC

3:8

Finanspolicy reglerar
tecknande av leasing
som är ett av flera
finansieringsalternativ. Tecknande
av avtal görs av
behörig
firmatecknare enligt
särskild upprättad
förteckning.
Delegaten ges
automatisk fullmakt
att utgöra
kommunens ombud.

4. Investeringar samt köp och försäljning av fast egendom,
fastighetsregleringar mm
Ärendetyp 4:1-10
Omfördelning av medel för nya
investeringsprojekt upp till 1 mnkr.
Över 1 mnkr

Delegat
FC

Ersättare
KD

SBN

KD

AvdC

FC

4:2

Besluta om detaljbudget för
reinvesteringar inför budgetåret samt
omfördelning av medel inom SBN:s
reinvesteringsram.
Utse beställarombud vid entreprenader

FC

KD

Ny

Besluta om igångssättningstillstånd:
EnC
AvdC
FC

AvdC
AvdC
KD

Mex

AvdC

4:1

NY





4:3

0 mnkr - 1 mnkr
1 mnkr – 3 mnkr
3 mnkr -5 mnkr

Besluta om försäljning av
detaljplanelagd bostads- och
industrimark enligt fastställda
riktlinjer.

Kommentar
Avser nya
investeringar

Kan vidaredelegeras
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4:4

4:5

4:6
4:7
4:8
4:9
4:10

Överenskommelse om
fastighetsreglering:
 upp till 250 tkr
 250-500 tkr
 över 500 tkr
Kommunens företrädare i ärenden
enligt Fastighetsbildningslagen,
Anläggningslagen och
Ledningsrättslagen samt i
inskrivningsärenden enligt
Jordabalken.
Avge yttrande på kommunens vägnar i
dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov.
Servitutsupplåtelser, ledningsrätt mm
där kommunen berörs i egenskap av
härskande fastighet.
Servitutupplåtelser, ledningsrätt mm
där kommunen berörs i egenskap av
tjänande fastighet.
Dödning, utsträckning, sammanföring,
relaxation av pantbrev och därmed
jämförlig åtgärd.
Beslut om köp och försäljning av
fastighet eller del av fastighet:
 upp till 250 tkr
 250-500 tkr
 över 500 tkr

Mex
FC AvdC
SBN
Mex

FC AvdC
FC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex
FC AvdC
SBN

FC AvdC
FC

AvdC

5.Hyror, arrenden och övriga nyttjanderätter
5:1

Ärendetyp 5:1-5:5
A. Arrende-, hyres- och
nyttjanderättsavtal för en
avtalstid upp till 3 år.
B. Lägenhetsarrende (sjöbodar,
bryggor mm) för en avtalstid
upp till 1 år.

5:2

Externa hyresavtal för en
avtalstid upp till 3 år och en
årshyra understigande 400 tkr

Externa hyresavtal för en avtalstid:
 upp till 3 år och en årshyra
understigande 500 tkr.
 upp till 5 år och en årshyra
understigande 1 mnkr.
NY
NY

Uppsägning för avflyttning och
uppsägning pga. omförhandling på
uppdrag av annan nämnd/förvaltning.
Företräda Lysekils kommun i tvister
som rör hyresavtal.

Delegat
Mex

Ersättare
AvdC

HandlM

Mex

AvdC

FC

EnC

AvdC

AvdC

FC

AvdC

FC

FC

KD

Kommentar

Kan vidaredelegeras.

9

5:3

Upplåtelse av torghandelsplats samt
övriga torghandelsärenden.

Traf

AvdC EnC

5:4

Upplåtelse av allmän plats och område
som jämställs med sådan plats.

Traf

AvdC EnC

5:5

Avskrivning av hyresfordringar Upp
till 100 tkr/ärende:
 upp till 25 tkr
 25 tkr-100 tkr
 100-500 tkr

FC

AvdC

EnC
AvdC
FC

AvdC
FC
KD

NY

Teckna internhyresavtal.

FC

KD

NY

Teckna hyresavtal med externa
hyresgäster:
 upp till 3 år och en årshyra
understigande 500 tkr
 upp till 5 år och en årshyra
understigande 1 mnkr

EnC

AvdC

AvdC

FC

Ärendetyp 6:1-6:4
Ingå överenskommelse om planbesked
senare än fyra månader.

Delegat
AvdC
Plan

Ersättare
Plan
AvdC

6:2

Avvisa för sent inkommen överklagan
av detaljplan enligt PBL.

AvdC
Plan

Plan
AvdC

6:3

Ingå planavtal.

AvdC

FC

6:4

För planer som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
eller bedrivs med standard-,
begränsat- eller förenklat förfarande:
- Beslut om samråd
- Beslut om granskning
- Beslut om betydande
miljöpåverkan

FC
AvdC

AvdC
FC

6. Planfrågor
6:1

Kommentar
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7. Trafikärenden
7:1

7:2

Ärendetyp 7:1-7:7
Trafikärenden omfattande beslut:
 Lokala trafikföreskrifter
 beslut om tillfälliga lokala
trafikföreskrifter
 nyttoparkerings-tillstånd
 parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (PRH)
 dispens avseende
parkeringsförbud
 motorfordonstrafik förbjuden
mm
 dispens avseende
tunga/breda/långa transporter

Delegat
Traf

Ersättare
AvdC EnC

Kommentar
Gäller ej beslut i
trafikärenden av
principiell natur.

Gäller ej beslut i
trafikärenden av
principiell natur.

Trafikärenden i ovanstående avseenden
när beslutet är av principiell natur.

SBN

A.Alla löpande trafiksäkerhetsärenden.

Traf

AvdC EnC

B.Fordonsflytt enligt Lag om flyttning
av fordon i vissa fall (LFF 1982:129)
samt enligt FFF (1982:198) Förordning
om flytt av fordon i vissa fall.

Traf

EnC

SBN
7:3

7:4
7:5
7:6

7:7

Trafikärenden i ovanstående avseenden
när beslutet är av principiell natur.
Avge yttranden över framställningar
om uppsättande av skyltar och
ställningar mm på offentlig platsmark
enligt ordningslagen.
Besluta om förändringar av gränser för
tätbebyggda områden enligt lokala
trafikföreskrifter.
Besluta om tidsbegränsade lokala
trafikföreskrifter och dispenser enligt
trafikförordningen.
Besluta om lokala trafikföreskrifter
- huvudled
- väjningsplikt
- stopplikt
- förbud mot trafik med fordon
- tillåten körriktning
- förbud mot omkörning
- parkeringsförbud
- tid för parkering
- begräsning av tungt, brett och långt
fordon
- hastighetsbegränsning
Förordna parkeringsvakter enligt 6 §
LKP.

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC
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8. Hamnfrågor
8:1

Ärendetyp 8:1-8:3
A. Utarrendera, uthyra eller
annars upplåta markområde
som ligger under hamnens
verksamhetsområde och med
en nyttjanderättstid
understigande 3 år.
B.

8:2

Utarrendera, uthyra eller
annars upplåta markområde
som ligger under hamnens
verksamhetsområde och med
en nyttjanderättstid
understigande 5 år.

Upplåtelse av hamnanläggningar till
extern aktör, ex Båtplatser
Upplåtelse av kajplats:
 Understigande 1 vecka

Delegat
AvdCEnC

Ersättare
FCAvdC

FC

KD

SBN
Hamnk

EnC

EnC
Handlägga
re ASS

FC
Berörd
AvdC

Åtgärder enligt”Regler för
hemmahamnar och gästhamnar”, Dnr
2021–000530.

Komv
HandlH

EnC

Ny

Undantag enligt ”Regler för
hemmahamnar och gästhamnar”, Dnr
2021–000530.

EnC

FC

NY

Avsteg från taxor samt återbetalning.

EnC

FC

NY

Utbetalning av skadestånd upp till ett
prisbasbelopp.

FC

KD

8:3














Överstigande 1 vecka - 3år
Upplåtelseformer och
upplåtelsetid
Tilldelning och byte av
båtplatser
Avgift-båtplatsavgift
Uppsägning av båtplats
Förverkan av båtplats
Bortskaffa förvaring på
bryggor, eller sådant som
byggts utan tillstånd
Rätt att städa och röja
uppläggningsplatser på
båtägarens bekostnad
Uppsägning av hyresavtal om
ex inte avgiften betalas inom
tid
Båtplatsupplåtelse och
kösystem
Fördelning av båtplatser till
sökande i båtplatskön
Avsteg från
fördelningsgrunderna

Kommentar

Se vidare i
bestämmelser för
Lysekils kommuns
småbåtshamn,
beslutade av KF
2013-12-19, § 1
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9. Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och
föreskrifter. Beslut under handläggningen och vid överklagade
beslut

9:1

9:2

Ärendetyp 9:1-9:55

Delegat

Ersättare

Föreläggande om att avhjälpa brist i
ansökan om lov, förhandsbesked eller
anmälan.
9 kap. 22 § första stycket PBL
6 kap. 10 § första stycket PBF
Avvisning av ansökan eller anmälan när
föreläggande om komplettering inte
åtlytts.
9 kap. 22 § andra stycket PBL
6 kap. 10 § andra stycket PBF

Blov
Sark
Bark
HandlB
AssB

AvdC

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB
AssB
Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
AssB

AvdC

9:3

Begäran om att en ansökan om lov,
förhandsbesked eller anmälan och
andra sådana handlingar som avses i 9
kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de
är lämpliga för arkivering.
6 kap. 9 § PBF

9:4

Miljönämnden och berörda parter ska
informeras och ges tillfälle att yttra sig
när det finns särskilda skäl att fatta
beslut att någon samordning enligt
första stycket inte ska ske.
9 kap. 24 § andra stycket PBL

Blov
Sark
Bark

AvdC

9:5

Beslut om förlängning av
handläggningstiden i ärende om lov
eller förhandsbesked.
9 kap. 27 § första stycket PBL

AvdC

9:6

Beslut om att avvisa för sent
inkommit överklagande.
13 kap. 16 § första och andra
styckena PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
Blov
Handl
HandlB
Sark
Bark
Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB
Blov
Sark
Bark

AvdC

Blov
Sark
Bark
Blov
Sark
Bark

AvdC

Kommentar

AvdC

AvdC

Bygglov, rivningslov, marklov mm
9:7

Beslut om prövning om åtgärd som inte
kräver lov.
9 kap. 14 § PBL

9:8

Beslut om villkorsbesked.
9 kap. 19 § PBL

9:9

Beslut om anståndsförklaring.
9 kap. 28 § PBL

9:10

Beslut om tidsbegränsat bygglov.
9 kap. 33 § PBL

AvdC

AvdC
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9 kap. 33 a § PBL
Genom lagen (2017:267) upphör 9 kap.
32 a § PBL att gälla den 1 maj 2023.

Binsp
HandlB

9:11

Beslut om förlängning av tidsbegränsat
bygglov.
9 kap. 33 § andra stycket PBL
9 kap. 33 a § andra stycket PBL

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

AvdC

9:12

Beslut om att avslå en ansökan om lov
eller ge negativt förhandsbesked i de
fall det är uppenbart att åtgärden eller
åtgärderna som avses inte kan medges.
9 kap. 17 § PBL
9 kap. 30 § PBL
9 kap. 31 § PBL
9 kap. 33–33 a §§ PBL
9 kap. 34 § PBL
9 kap. 35 § PBL

Sark
Blov
Bark

AvdC

9:13

Beslut om att ett beslut om bygglov,
rivningslov eller marklov får verkställas
tidigare än fyra veckor efter att beslutet
kungjorts enligt 9 kap. 41 a § PBL om
ett väsentligt allmänt eller enskilt
intresse kräver det.
9 kap. 42 a § andra stycket PBL

Sark
Blov
Bark
Binsp
HandlB

AvdC

Förlängning av lov
som meddelats med
stöd av 9 kap. 33 a §
PBL får ges även efter
den 1 maj 2023 enligt
övergångsbestämmelse nr. 3 till
lagen (2017:267)

Bygglov, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanerat område
9:14

A. Beslut om bygglov för ny-,
till- och/eller ombyggnad
samt ändring av en- och
tvåbostadshus samt
komplementbyggnader till
dessa inom detaljplan eller
område med
områdesbestämmelser.

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

B. Ny-, till- och/eller
ombyggnad samt ändring av
rad- eller
kedjehusbebyggelse,
gruppbyggda småhus samt
flerbostadshus, upp till
sammanlagt högst 20
lägenheter inom detaljplan.

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

C. Ny-, till- och/eller
ombyggnad samt ändring av
lokaler för annan
användning än bostäder

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

AvdC

AvdC
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med högst 2000 m2
bruttoarea, inom detaljplan.
D. Ny-, till- och/eller

ombyggnad samt ändring av
kiosk, transformatorstation,
avloppspumpsstation och
därmed jämförlig byggnad.
9 kap. 30 § PBL

9:15

Nybyggnad och/eller väsentlig ändring
av följande bygglovspliktiga åtgärder
enligt 9 kap. §8 första stycket i PBL,
samt 6 kap. 1§ PBF:





9:16

9:17

Mindre småbåtshamnar i
ärenden där
strandsskyddsdispens samt
länsstyrelsen beslut om
tillstånd föreligger eller
inte krävs.
Upplag eller
materialgårdar
Fasta cisterner
Murar och plank

 Parkeringsplatser utomhus
Uppsättning och/eller västenlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ första
stycket PBL samt 6 kap. 3-4 § PBF.
A. Beslut om lov även om den
sökta åtgärden innebär en liten
avvikelse från detaljplan eller
områdesbestämmelser, om den
är förenling med detaljplanens
eller områdesbestämmelsernas
syfte, enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL.

B. Som A ovan, när åtgärden är
av begränsad omfattning
och nödvändig för att
området ska kunna
användas eller bebyggas på
ett ändamålsenligt sätt.
9 kap. 31 b § 2 PBL.

C. Beslut om lov, när en
detaljplans
genomförandetid har gått ut
och utöver vad som följer av
9 kap. 31 b §, för en åtgärd
som avviker från
detaljplanen om den är
förenlig med detaljplanens
syfte och tillgodoser ett

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

AvdC
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angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse.
9 kap. 31 c § 1 PBL
D. Som C ovan, om åtgärden
innebär en sådan annan
användning av mark eller
vatten som utgör ett
lämpligt komplement till
den användning som har
bestämts i detaljplanen.
9 kap. 31 c § 2 PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

E. Besluta, i samband med
beslut om bygglov, att en
befintlig planavvikelse på en
fastighet ska anses vara en
sådan avvikelse som avses i
9 kap. 30 § första stycket 1 b
PBL.
Övergångsbestämmelser 13
PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:18

Beslut om rivningslov som inte avser en
byggnad eller en byggnadsdel som bör
bevaras på grund av byggnadens eller
bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde.
9 kap. 34 § PBL

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

9:19

Beslut om marklov för planenlig åtgärd.
9 kap. 35 § PBL

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område
9:20

A. Beslut om bygglov för
nybyggnad utanför område
med detaljplan eller
områdesbestämmelser, inom
ramen för de villkor som
bestämts i bindande
förhandsbesked.

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

B. Beslut om bygglov för omoch/eller tillbyggnad samt
ändring av sådana
byggnadstyper som uppräknas
i 9:14 ovan, utanför område
med detaljplan eller
områdesbestämmelser.

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov

AvdC
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9:21

9:22

C. Ny, till och/eller ombyggnad
samt ändring av
komplementbyggnad.

Sark
Binsp
Bark
HandlB

D. Ny, till- och/eller ombyggnad
samt ändring av kiosk,
transformatorstation,
avloppspumpsstation och
därmed jämförlig byggnad. 9
kap. 31 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

E. Beslut om bygglov för ny-, till-,
och/eller ombyggnad samt
ändring av lokaler för annan
användning än bostäder, med
högst 500 m2 bruttoarea. 9
kap. 31§ PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

F. Beslut om bygglov för
nybyggnad utanför område
med detaljplan eller
områdesbestämmelser,
avseende ersättningsbyggnader
för befintliga som rivs eller
flyttas.
Nybyggnad och/eller väsentlig ändring
av följande bygglovspliktiga åtgärder
enligt 9 kap. §8 första stycket i PBL,
samt 6 kap. 1§ PBF:
- Mindre småbåtshamnar i ärenden där
strandsskyddsdispens samt
länsstyrelsen beslut om tillstånd
föreligger eller inte krävs.
- Upplag eller materialgårdar
- Fasta cisterner
- Murar och plank
- Parkeringsplatser utomhus

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Uppsättning och/eller väsentlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ första
stycket PBL samt 6 kap. 3-4 §§ PBF.

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

Genomförande av mark-, bygg- och rivningsåtgärder
9:23

Beslut om föreläggande för byggherren
att ge in de ytterligare handlingar som
behövs för nämndens prövning i fråga
om startbesked.
10 kap. 22 § första stycket 2 PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
AssB

AvdC
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9:24

A. Beslut om startbesked, 10 kap.23
§ PBL

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

B. Startbesked enligt 10 kap 23-24 §§ AssB

AvdC

AvdC

PBL, vad avser 6 kap 5 § 4 PBF
installation av eldstad och eller
rökkanal.

9:25

Beslut om att det inte behövs någon
kontrollplan för rivningsåtgärder 10
kap. 18 § andra stycket PBL.

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:26

Bestämma – i kontrollplan eller genom
särskilt beslut – att krav på omfattande
ändringar av andra delar än den direkt
berörda av en byggnad inte behöver
utföras förrän vid en viss senare
tidpunkt
3 kap. 21 § PBF

9:27

Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna i Boverkets byggregler
om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan bli
tekniskt tillfredsställande och det inte
finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt.
BBR 1:21 Boverkets byggregler, BFS
2011:6, med senaste uppdatering.

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:28

Beslut om att ett byggnadsverk får tas i
bruk utan att slutbesked lämnats 10
kap. 4 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:29

Besluta att utse ny kontrollansvarig
10 kap. 13 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:30

Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna om det finns särskilda
skäl och byggnadsprojektet ändå kan
antas bli tekniskt tillfredsställande och
det inte finns någon avsevärd olägenhet
från annan synpunkt.
BFS 2015:6, EKS 10, 3 § Boverkets
föreskrifter 2011:10, med senaste
uppdatering, om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder)

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:31

Beslut om kompletterande villkor för
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för
kontrollen.

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

AvdC
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10 kap. 29 § PBL
9:32

Beslut om interimistiskt slutbesked.
10 kap. 36 § PBL

9:33

A.

Beslut om slutbesked.
10 kap. 34 § PBL

B.

Slutbesked enligt 10 kap 34-37 §§
PBL, vad avser installation eller
väsentlig ändring av eldstad/och
eller rökkanal.

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

AssB
HandlB

AvdC

AvdC

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av
ventilationssystem
9:34

Beslut om längre besiktningsintervall.
3 kap. 16 § Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (BFS 2011:12, med
ändringar t.o.m. BFS 2018:2 med
senaste uppdatering) om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:35

Beslut om anstånd med kontroll.
3 kap. 17 § Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (BFS 2011:12, med
ändringar t.o.m. BFS 2018:2 med
senaste uppdatering) om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:36

Beslut om senareläggning av
besiktningstidpunkt för
funktionskontroll av
ventilationssystem.
4 § Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om funktionskontroll av
ventilationssystem och certifieringar av
sakkunniga funktionskontrollanter,
BFS 2011:16 med ändringar t.o.m. BFS
2017:10, OVK 3, med senaste
uppdatering.

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
9:37

Besluta att begära biträde av
Polismyndigheten för tillträde enligt 11
kap. 8 § PBL.
11 kap. 9 § PBL

AvdC
Blov
Sark
Bark

Sark
Blov
Bark
AvdC

9:38

Beslut att det ska planteras på tomten
och att befintlig växtlighet på tomten
ska bevaras, om det behövs för att

Blov
Sark
Bark

AvdC

Kan medföra
ersättningsskyldighet
enligt 14 kap. 2 § PBL
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uppfylla kraven i 8 kap. 15 § första
stycket PBL.
8 kap. 15 § tredje stycket PBL
9:39

Beslut om ingripandebesked.
11 kap. 7 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:40

Besluta om lovföreläggande, dock utan
vite.
11 kap. 17 § PBL

9:41

Besluta om föreläggande om
underhållsutredning, dock utan vite.
11 kap. 18 § PBL

9:42

Beslut om åtgärdsföreläggande, dock
utan vite.
11 kap. 19 § PBL

9:43

Beslut om rättelseföreläggande, även
föreläggande som förenas med förbud
mot att åter utföra bygglovspliktig
åtgärd, dock utan vite.
11 kap. 20 § PBL
11 kap. 32 a § PBL

9:44

Beslut om rivningsföreläggande, dock
utan vite.
11 kap. 21 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:45

Beslut om föreläggande för ökad
trafiksäkerhet, dock utan vite.
11 kap. 22 § PBL
11 kap. 23 § PBL

9:46

Beslut om föreläggande om
anordnande av stängsel kring
industrianläggning som inte länge
används, dock utan vite.
11 kap. 24 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:47

Beslut om förbud mot fortsatt arbete
eller åtgärd.
11 kap. 30-32 a § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:48

Beslut om föreläggande för den som
äger eller annars ansvarar för hiss eller
annan motordriven anordning i
byggnadsverk att se till att anordningen
kontrolleras (särskild besiktning).
8 kap. 6 § PBF

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

Kan medföra
ersättningsskyldighet
enligt 14 kap. 3 § PBL
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9:49

Beslut om förbud mot användning av
hela eller delar av ett byggnadsverk,
inkl. hissar och andra motordrivna
anordningar. dock utan vite i andra fall
än vad avser förbud som meddelas med
stöd av att hela eller delar av
byggnadsverket som avses med
förbudet har brister som kan äventyra
säkerheten för som uppehåller sig i
eller i närheten av byggnadsverket (11
kap. 33 § 1 PBL).
Beslut att förbjuda den som äger eller
har nyttjanderätt till ett byggnadsverk
att använda hela eller delar av
byggnadsverket, om
1. byggnadsverket har brister som kan
äventyra säkerheten för dem som
uppehåller sig i eller i närheten av
byggnadsverket, eller
2. det inte finns förutsättningar för att
ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35
§.

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark
AvdC

AvdC

AvdC
Blov
Sark
Binsp
Bark

Blov
Sark
Binsp
Bark
AvdC

Om ett byggnadsverk eller en del av ett
byggnadsverk har tagits i bruk med
stöd av ett interimistiskt slutbesked, får
byggnadsnämnden fatta beslut om
förbud enligt första stycket 2 endast om
det finns synnerliga skäl för det. Lag
(2014:900).

9:50

11 kap. 33 § 1 PBL
Beslut om byte av funktionskontrollant.
11 kap. 34 § PBL

9:51

Beslut om att entlediga och utse ny
kontrollansvarig.
11 kap. 35 § PBL

9:52

Beslut om ansökan om utdömande av
vite
11 kap. 37 § tredje stycket PBL

9:53

Besluta om ansökan om handräckning
för tillträde eller för genomförande av
en åtgärd som avses med ett
föreläggande som meddelats med stöd
av 11 kap. 19–25 §§ PBL , kap. 39 § PBL

AvdC

FC

Ansökan till
tingsrätten om vite

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter
9:54

Uttag av avgift i enlighet med
kommunens taxa för ärenden enligt
PBL, även uttag av avgift i förskott.
12 kap. 8-9 §§, 11 § PBL

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
AssB

AvdC

När avgift tas ut ska
det redovisas hur
avgiften har
fastställts 9 kap. 40§
PBL
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9:55

Om byggnadsnämnden tar ut en avgift
för handläggningen av ett ärende om
lov eller förhandsbesked, ska nämnden
i sitt beslut om avgift redovisa hur
avgiften har fastställts.

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
AssB

AvdC

10. Lagen om färdigställandeskydd (2014:320)
10:1

Ärendetyp 10:1

Delegat

Ersättare

Prövning av behov och beslut i frågan
om färdigställandeskydd behövs eller
inte för vissa åtgärder som anges i
lagen.
3 § LFS

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

Kommentar

11. Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL
Ärendetyp 11:1-11:4

Delegat

Ersättare

11:1

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om förhandsbesked
eller bygglov bör avgöras innan
fastighetsbildning sker samt i andra
åtgärder som man inom förrättningen
bedömer att SBN berörs av.
4 kap. 25 § FBL

Sark
Bark

AvdC

11:2

Besluta att påkalla fastighetsreglering
som behövs för att mark och vatten ska
kunna användas på ett ändamålsenligt
sätt.
5 kap. 3 § tredje stycket FBL

Sark
Bark

AvdC

11:3

Beslut om att ansöka om
fastighetsbestämning.
14 kap. 1 a § första stycket 4–7 FBL

Sark
Mex
Bark

AvdC

11:4

Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.
15 kap. 11 § FBL

Blov
Sark
Mex
Mät
GIS
Bark

AvdC

Kommentar
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12. Anläggningslagen (1973:1149)
Ärendetyp 12:1-12:3

Delegat

Ersättare

12:1

Besluta att begära förrättning.
18 § första stycket 3 AL

Mex

AvdC

12:2

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om förhandsbesked
eller bygglov bör avgöras innan
gemensamhetsanläggning inrättas samt
i andra åtgärder som man inom
förrättningen bedömer att SBN berörs
av.
21 § AL

Sark
Blov
Bark

AvdC

12:3

Godkänna beslut eller åtgärd.
30 § AL

Mex
Sark
Bark

AvdC

Delegat
Blov
Sark
Bark

Ersättare
AvdC

Blov
Sark
Bark

AvdC

Kommentar

13. Ledningsrättslagen (1973:1144)
Ärendetyp 13:1-13:2
13:1

13:2

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om förhandsbesked
eller bygglov bör avgöras innan
upplåtelse av ledningsrätt sker samt i
andra åtgärder som man inom
förrättningen bedömer att SBN berörs
av.
19 § LL
Godkänna beslut eller åtgärd.
28 § LL

Kommentar

14. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,samt förordningen (1998:929)
om gaturenhållning och skyltning
14:1

Ärendetyp 14:1-14:6

Delegat

Ersättare

Beslut om tillstånd att sätta upp skyltar
varigenom allmänheten avvisas från ett
visst område som är av betydelse för
friluftslivet.
5 § LGS

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

Kommentar
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14:2

Beslut om tillstånd att varaktigt sätta
upp tavla, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning för reklam eller
liknande ändamål utomhus.
6 § LGS7 § LGS

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

14:3

Avge yttrande till länsstyrelsen.
4 § första stycket FGS

Blov
Sark
Bark

AvdC

14:4

Beslut om medgivande att ha affisch eller
annan tillfällig anordning utomhus för
reklam eller liknande ändamål uppsatta
mer än fyra veckor.
9 § LGS
6 § första stycket FGS

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

14:5

Beslut om förelägganden och förbud i
ärenden om tillsyn enligt LGS som
ankommer på nämnden, 12 § LGS.

Traf

AvdC
EnC

14:6

Besluta om avgifter med anledning av
prövning av fråga om tillstånd eller
medgivande i enskilda ärenden med
tillämpning av kommunens
taxeföreskrifter.
13 § LGS , 1 § andra stycket förordningen
(1998:903) om avgifter för prövning
enligt lagen med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning samt
enl. kommunens taxa.

FCAvdC

AvdCFC

Förutsätter delegation
av beslutanderätten
från länsstyrelsen i
enlighet med 6 §
första stycket FGS

Förutsätter delegation
av beslutanderätten
från länsstyrelsen i
enlighet med 6 §
första stycket FGS

15. Lagen (2016:378) om lägenhetsregister, LOL
Ärendetyp 15:1-15:2

Delegat

Ersättare

15:1

Besluta om att fastställa
belägenhetsadress.10 § LOL

Mät

GIS

15:2

Besluta om att fastställa
lägenhetsnummer.11 § LOL

Mät

GIS

Kommentar

16. Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
16:1

Ärendetyp 16:1

Delegat

Ersättare

Beslut om bostadsanpassningsbidrag.
Beslut om avslag på ansökan om
bostadsanpassningsbidrag.
2018:222, Lag om
bostadsanpassningsbidrag

BAB

Binsp
AvdC
EnC

Kommentar
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1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 76

2022-03-31

Dnr 2022-000226

Ledamotsinitiativ angående infarten till Lysekil
Sammanfattning
Ledamotsinitiativ från Wictoria Insulan (M) att andelen långsamgående fordon har
ökat i Lysekils tätort under ett antal år. Det är många arbetsfordon och s.k. ”epatraktorer”, och de tenderar att uppträda i kluster.
Detta har lett till stor irritation, och ibland livsfarliga omkörningar när stressade
förare försöker hinna med nästa färja från Finnsbo.
Den enkla lösningen torde vara att leda om den långsamma trafiken via
Landsvägsgatan, där större delen av sträckan är redan begränsad till 30 km/h.
Vid cirkulationsplatsen i Dalskogen kan man också leda trafiken vidare via
Fiskebäck (väg 161) så att väg 162, sträckan från ST1 ut till Ulseröd också hålls fri
från LGF.
Syftet är att skapa bättre flöden, vilket ger lugnare trafikanter.
Detta kan göras på flera sätt:
a) Frivilligt: Uppmana samtliga kommunala bolag och förvaltningar att välja
Landsvägsgatan
b) Påbudsskyltning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att information ges vis
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-04-28.

Justerare
E-signering:
CBD8FD226F6C0E3D661C4D7912940A4CDAD24ABE50

Utdragsbestyrkande

Ang infarten till Lysekil

Andelen långsamgående fordon har ökat i Lysekils tätort under ett antal år. Det är många
arbetsfordon och sk ”epa-traktorer”, och de tenderar att uppträda i kluster.
Detta har lett till stor irritation, och ibland livsfarliga omkörningar när stressade förare försöker hinna
med nästa färja från Finnsbo.

Den enkla lösningen torde vara att leda om den långsamma trafiken via Landsvägsgatan, där större
delen av sträckan är redan begränsad till 30 km/h.
Vid cirkulationsplatsen i Dalskogen kan man också leda trafiken vidare via Fiskebäck (väg 161) så att
väg 162, sträckan från ST1 ut till Ulseröd också hålls fri från LGF.

Syftet är att skapa bättre flöden, vilket ger lugnare trafikanter.

Detta kan göras på flera sätt:
a) Frivilligt: Uppmana samtliga kommunala bolag och förvaltningar att välja Landsvägsgatan
b) Påbudsskyltning

Wictoria Insulan (m)
2022-03-31

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-14

SBN 2022-000077

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen
Christian Wrangmo
christian.wrangmo@lysekil.se

Lokalförsörjningsplan 2023 - 2027
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem
år presenteras i samband med budgeten. Samhällsbyggnadsförvaltningen är
ansvarig för att samordna arbetet med kommunens lokalförsörjning.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
Lokalförsörjningsplan 2023–2027.
Ärendet
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 de kommande fem åren men planen och
arbetet blickar längre fram än så. Behoven inarbetas sedan i investeringsprocessen
och synkroniseras med underhållsplaner.
Förvaltningens synpunkter
Arbetet med lokalförsörjning samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningen och
leds av kommunens tekniska chef.
Under 2021 har ett målmedvetet arbete pågått med att lösa lokalbehov i nuvarande
lokalförsörjningsplan. Fyra lokalbehov har avklarats under 2021. Dessa är:


Barnboende enligt LSS – Fastighet i Bro Häller har köpts in och anpassats.
Verksamhet är i gång.



Lokaler för återbruk och secondhandförsäljning – Lokal i f.d. Carpe Diems
lokaler på Siviks industriområde har hyrts in. Lokalanpassning och
inflyttning pågår.



Kontorslokaler och flyttkedja socialförvaltningen – Innefattar Färgaregatans
förskola, hyresavtal på Kungsgatan mm. Innebär att vi kunnat säga upp
externt inhyrda lokaler och använda kommunala lokaler.



Lokaler för fackliga – Fackförbund flyttar till Brandstationen. Externt
hyresavtal med Folkets hus har sagts upp.

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

SBN 2022-000077

Kommunens olika förvaltningar har i början av 2022 inkommit med sina
lokalbehovsplaner som är beslutade i respektive nämnd. Därefter har
samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt de sammanlagda behoven i en
gemensam lokalförsörjningsplan. Se bilagor. Observera att alla behov inte är
prissatta och detta beror på att det identifierade behovet befinner sig i
behovsskedet. Det är först efter att en förstudie genomförts som det är möjligt att
göra en grov kalkyl. Det är också då som en relevant tidplan för genomförande kan
göras.
För förvaltningens del finns det olika ändamål med lokalförsörjningsplanen. Dels så
är det ett verktyg att synliggöra de samlade behoven så att kommunens
beslutsfattare kan prioritera vilka behov som ska genomföras och när i tid de skall
genomföras. Dessutom är det för förvaltningens del ett verktyg att simulera vilka
behov av personella och ekonomiska resurser som krävs om
lokalförsörjningsplanen olika behov skall genomföras.
Se vidare bifogad lokalförsörjningsplan med tillhörande bilagor för att ta del av
lokalförsörjningsplanen.

Måns Werner
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Teknisk chef

Bilaga/bilagor
Lokalförsörjningsplan 2023 - 2027
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Bilaga 1 - Tabellöversikt över Lysekils kommuns lokalbehov 2023-2027

2022-04-14

Utbildningsförvaltningen
Inlagd år

Befintlig anläggning/geografisk plats

Behov

2022

2023

2024

2025

2026

2027

F

N

N

40-50 mnkr

N

N

100-200 mnkr

N

N

2020

Lysekil - Förskola

Ny förskola i östra Lysekil/Tronebacken

2020

Lysekil - Gullmarsskolan

Tillbyggnad och renovering av F-6 och 7-9

F

F

N

2020

Lysekil

Nybyggd skola istället för Gullmarsskolan

F

F

N

2020

Grundsund - Skola och förskola

Nybyggd skola, förskola och bibliotek.

P

P

2020

Brodalen - Skola och förskola

Samlokalisering skola och förskola

F

2022

Brodalen - Bro skola

Renovering befintlig skola

F

2022

Brodalen - Förskola

Behov av lokal för fler förskoleplatser

N

2021

Lysekil - Campus/Bovik

Gymnasieskola

2020

Lysekil - Gullmarsborg

Renovering av befintligt badhus och ishall

F

2020

Lysekil

Nytt Badhus och ishall

2020

Lysekil - Kronbergsvallen

Nytt konstgräs

2021

Lysekil - Gullmarsvallen

Nya allvädersbanor, utökade faciliteter och renovering läktare

F

2021

Lysekil

2021

Lysekil - Bibliotek

2021

Lysekil

Kulturhus/föeningshus/bibliotek

Lysekil - Campus/Bovik

Lokaler för industriutbildningar

F

Lysekil

Lokaler för kulturskolan

F

NY
2021

B

2028

2029

2030

Uppskattad totalkostnad

B
B

B

Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.

50 mnkr

Kostnad enligt förstudie. Budgetbeslut finns i KF. Planprocess 2022-2023.

50 mnkr

Kostnad enligt statusbesiktning. Förstudie klar men uppdrag finns om att hitta mark för ny
skolbyggnad.

10-20 mnkr
3 mnkr
F

Kommentar
Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.

Alternativ till tillbyggnad och renovering.

B
B

2031

F

X

Befintlig skola har underhållsbehov och behöver fungera tills eventuell ny skola uppförts.
Modullösning för att öka kapaciteten. Beslutsprocess pågår.
Befintligt avtal löper ut 2030-12-31. Ska det förlängas? Sägs upp senast 2029-06-30.

F

N

N

60 mnkr

Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.

F

F

N

N

150-200 mnkr

Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.

F

N

4 mnkr

Uppskattad kostnad baserad på erfarenheter från Brastad arena.

N

Förstudie får ge en grov kalkyl.

Ny idrottshall

F

Förstudie får utreda verkligt behov.

Bibliotek

X

Befintligt hyresavtal gäller mellan 2021-01-01 - 2025-12-31

N

Förstudie får utreda verkligt behov. Behöver stå färdigt innan nuvarande hyresavtal löpet ut.

F

N

N

N

Lokalbehovsutredning görs av utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.
N

Behöver beaktas i förstudie för Gullmarsskolan.

Socialförvaltningen
Inlagd år

Anläggning/geografisk plats

Behov

2022

2020

Ospecificerad lokalisering

Särskilt boende

2020

Lysekil

Ungdomscentral

2020

Lysekil

Familjecentral

N

2020

Ospecificerad lokalisering

Bostäder för bostadslösa

N

2020

Lysekil

LSS-boenden

2021

Drottninggatan 8

Kontorslokaler

2021

Skaftö

Hemtjänsten

2021

Brastad

Hemtjänsten

2023

2024

2025

2026

F

2027

2028

2029

N

N

N

2030

2031

Uppskattad totalkostnad
150-300 mnkr

N

Kommentar
Kostnad beror på tillbyggnad eller nybyggnad. Vårdplanering görs 2023.
Inget beslut fattat om Ungdomscentral.
Dialog pågår mellan Socialförvaltningen och Lysekilsbostäder

2-4 mnkr/bostad
F

N

N

N

N

X

Lokaler hyrs idag
X

Lokaler hyrs idag

X

Lokaler hyrs idag
N

Lokaler hyrs idag

Befintliga LSS-boenden inte optimala. På sikt behövs mer ändamålsenliga lokaler. Finns olika
avtal med olika uppsägningstider. Förstudie/utredning behöver göras.
Befintligt hyresavtal löper mellan 2016-07-01 - 2023-06-30. Sägs upp senast 2022-09-30. 3 års
förlängning.
Ny lokal för hemtjänsten behövs om fastigheten vid Gullvivan avyttras. Hyresavtal gäller 2022
men kan förlängas så länge Gullvivan finns kvar.
Kan samlokaliseras med eventuellt trygghetsboende vid Stångenäshemmet.

Arbetslivsförvaltningen
Inlagd år
2020
NY

2022

2023

Lysekil - Campus/Bovik

Anläggning/geografisk plats

Lokaler för utbildning, administration och vägledningscentrum

Behov

F

N

Lysekil - Sivik

Lokal på Siviks återvinningsanläggning

N

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Uppskattad totalkostnad
Lokaler hyrs idag

Kommentar
Lokalbehovsutredning görs av utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.
Lokal för sortering och hantering av material inom/i anslutning till Rambos område.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Inlagd år
2021

Anläggning/geografisk plats
Lysekil - Skärgårdsköket

Behov

2022

2023

2024

Produktionskök eller annan lösning på kostproduktion

2021

Lysekil - Fiskhamnskajen

Ny byggnad för hyresgäster eller arrendera ut

F

2020

Lysekil - Förrådsvägen/Blåstället

Arbetsplatser och kontor för Fastighet, Kost och Städ

B

2020

Lysekil - Kommunhuset

Arbetsplatser och kontor för Samhällsbyggnadsförvaltningen

F

B

2025

2026

F

F

2027

2028

2029

2030

X

2031

Uppskattad totalkostnad
Lokaler hyrs idag

B

40-60 mnkr
3-5 mnkr

Kommentar
Befintligt hyresavtal löper mellan 2009-08-10 - 2029-08-09. Sägs upp senast 2027-08-08. 2 års
förlängning.
Beslut finns på att bygga ny kaj, men täcker inte verksamheternas lokalbehov. Utreds vidare
under 2022 parallellt med projektering.
Verksamheterna är i behov av större utrymmen för kontor och mötesrum. Budget finns för att
iordningsställa Blåstället för Service-avdelningen.

N

Kommunstyrelseförvaltningen
Inlagd år

Anläggning/geografisk plats

Behov

NY

Lysekil ‐ Kommunhuset

Lokaler Kommunhuset

NY

Lysekil

Statens servicecenter

2022

Förklaringar till tabellen
F (Förstudie)

År där behovsutredning/förstudie bör göras för att kunna tillgodose ett behov.

P (Planprocess)

År där planprocess väntas pågå.

B (Beslutat projekt)

År där beslutat investeringsprojekt eller giltigt hyresavtal väntas genomföras.

2023

F

N (Nominerat projekt)

År där ej beslutat projekt väntas genomföras eller lokalbehov kan tillgodoses.

X (Grå)

År där strategiskt viktigt hyresavtal går ut.

Uppskattad totalkostnad:

Är en mycket grov uppskattning och beror på behov och vad förstudie mm kommer fram till.

N

2024

2025

N

N

2026

2027

2028

2029

2030

Uppskattad totalkostnad

Kommentar
Lokalbehovsutredning under 2022.
Planering pågår.

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden
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Lokalbehovsplan 2022 - utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i
uppdrag att ta fram en lokalbehovsplan för 2022. Syftet med förvaltningens
lokalbehovsplan är att ge tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen
underlag för att sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov och anläggningsbehov.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-01-12
Lokalbehovsplan 2022
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2022 för
utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att under
2022 ta fram en målbild för hur samverkan, samutnyttjande och tillgänglighet kan
stärkas i en samlad kultur eller motsvarande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen – tekniska avdelningen
Utbildningsförvaltningen

Justerare
E-signering:
9803FBF4EB70F071EC20E03166E799F1FBB4E7C834

Utdragsbestyrkande

2022-02-08
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Lokalbehov
Utbildning, kultur och fritidsanläggningar i
Lysekil 2022
Beräkningsunderlag
Materialet grundas på ”Befolkningsprognos 2019” framtagen av Statistiska
Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Till denna har senaste nuläget 2021 lagts till, den
benämns som Q3 -2021 i materialet.
Överlag ser vi en minskad befolkning i Lysekils kommun, vilket innebär att de planer
som Preem tidigare hade för expansion inte längre syns i framtida antaganden.
Förvaltningen har gjort vissa beräknade antagande för behov av platser. Dessa
antaganden bygger på aktuell statistik för höstterminen 2021.
Motsvarande antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och från
rektorsområdena.
Bearbetat material som beskriver prognostiserat behov framgår av tabeller och
diagram, ett - förskola, och två – skola.

Lokalbehov Förskola
I Lysekils kommun garanteras förskoleplats inom kommunen. Lysekil har tio
kommunala förskolor, två fristående förskolor samt två dagbarnvårdare som bedriver
pedagogisk omsorg. Vårdnadshavare har möjlighet att önska geografisk placering vilket
förvaltningen försöker att tillmötesgå. Kommunens vårdnadshavare önskar
huvudsakligen förskola efter närhetsprincip, dvs i närliggande rektorsområden där
skolgången troligen kommer att ske. Inom centrala Lysekil finns en viss överströmning
mellan Västra och Östra området.
Tendensen på senare år är att efterfrågan på platser i Stångenäsområdet ökat mer än
förväntat. Framförallt är söktrycket i Brodalen högt. Detta leder till att barn erhållit
platser i på Berg samt i centrala Lysekil men vårdnadshavare har även sökt förskola där
de arbetar, t.ex. förskolan vid Nordens ark. Östra förskoleområdet i Lysekil samt Skaftö
har konstant efterfrågan medan Västra området har minskat antalet barn som är
bosatta inom sitt närområde. Färgaregatans förskola öppnades i samband med den
immigration som förelåg 2015-2016. Från och med hösten 2021 finns inte detta behov
kvar.
Kommunens behov av förskoleplatser täcks idag av befintliga förskolor. Dock
konstateras att Stångenäs generellt och Brodalen i synnerhet har kö med avseende på
vårdnadshavarnas förstahandsval till dessa förskolor. Förvaltningen konstaterar ett
akut behov av förskoleplatser i Brodalen. I underlaget till den av utbildningsnämnden
beställda förstudie fanns direktiv att undersöka behovet motsvarande tre avdelningar i
Brodalen.
Då nya bostadsområden planeras i Lysekils kommer dessa planer att kräva parallell
planering av förskolebehov.
Nedanstående tabell visar sammanfattat behov fördelat på geografiskt område.
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Tabell 1.
Kommentar: Antalet barn i förskolan varierar över året och från augusti till maj.
Orsaken är att femåringarna lämnar förskolan till förskoleklass i augusti samtidigt som
ettåringar fylls på succesivt under året.
Behov förskola totalt Lysekil befolkningsprognos 2022
Kapacitet Q3-21 2022

Behov i Lysekil totalt, ålder 1-5 år

Behov Lysekil+Lyse
BehovSkaftö
Behov Brastad
Kommunal förskola totalt

414
36
162
612

2023

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

596

578

574

577

581

581

583

583

582

582

579

577

573

572

371
12
157
540

367
12
145
524

362
14
144
520

361
15
147
523

363
15
148
526

362
15
148
526

363
16
149
528

362
16
150
528

361
16
150
527

360
16
150
527

358
16
150
524

356
16
150
523

353
15
150
518

352
15
150
518

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

Till komm. Ped oms

53

50

50

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

8,9%

8,7%

8,7%

8,8%

8,7%

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%

8,9%

8,9%

8,9%

58
2

56
2

55
2

56
2

56
2

56
2

56
2

57
2

56
2

57
2

57
2

56
2

56
2

56
2

Till enskilt alt / annan kommun

Summa avgår
Från annan kommun

Frågetecken förskolor
Det är viktigt att bevaka planering av nya bostadsområden inklusive förtätningar.
Östra områdets förskolor har störst söktryck om och när nyetablering/ersättning sker bör
Östra området vara den naturliga etableringsplatsen.
Då brist på såväl lokaler som tillgänglig mark i Brodalen ser förvaltningen ett behov av
modullösning för att täcka behovet nu och inom den beräknade framtiden.
Efterfrågan på pedagogisk omsorg har minskat konstant över tid. Rekrytering av
dagbarnvårdare är svårt. Pedagogisk omsorg på obekväma tider startade hösten 2019 och
tillhandahålls på Kronberget och Ängens förskolor..

Slutsats förskolor
Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen som
helhet enligt behov. Dock kan inte förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som
kapaciteten ej räcker till då nya områden byggs. Stångenäsområdet har idag brist på
förskolekapacitet. Särskilt att beakta är att det idag saknas en halv till en avdelning i
Brodalen. I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att inleda en förstudie
för att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen. Förvaltningen
konstaterar att en modullösning krävs för att möta Brodalens behov.
För Skaftö föreslås en framtida samlokalisering av för- och grundskola för att på så sätt
hantera de årskullvisa fluktuationerna.
I centrala Lysekil råder balans mellan tillgång och efterfrågan. Inför nybyggnation vid
Tronebacken/Fiskebäck finns ett behov av förskoleplatser. I samband med de för
ändamålet upprättade detaljplaner kommer även planering förskola att behövas.
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Lokalbehov Skolor
I dagsläget råder en brist på kapacitet i centrala Lysekil. E-huset på Gullmarsskolan är
rivet. Moduler säkrar lokalbehovet för närvarande och framåt. Gullmarsskolan F-6 är
något underdimensionerad i dag och framåt. Mariedalskolan har nyligen genomgått
underhåll och utbyggnad. Bostadsområdet runt Mariedalskolan har förtätats samtidigt
som Mariedalsskolan har ett stort antal ansökningar från andra upptagningsområden
som inte kan tillgodoses. Stångenäsdistriktet har en god kapacitet. Stångenässkolan har
kapacitet att hantera distriktets behov under perioden men matsalen utnyttjas idag
maximalt. På Skaftö finns under perioden en överkapacitet då elevtalet bedöms vara
konstant.
Gullmarsgymnasiets lokaler har en hög nyttjandegrad. Samnyttjande sker med
vuxenutbildning. Det innebär att när vuxenutbildningen ökar sin verksamhet blir det
trångt i främst verkstadslokaler för industriutbildningar. Detta har förstärkts under
pandemin då det varit svårt att erhålla praktikplatser.
Nedanstående visar elevantal enligt prognos.
I tabellform
Totalt Lysekil

Röda
Mandatperiod
siffror =
beräkning
Q3-21 2022
1508 1500
5
4

Totalt boende enligt SCB
Till friskola/annan kommun
Netto till-från området
(Till särskola, a nges ej pga os ä kerhet)
Aktuellt enligt Pro Capita
Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *

)

Prognos: Antal elever

0
1146
0
1516

2023
1505
4

2024
1482
4

2025
1485
4

2026
1479
4

2027
1467
4

2028
1451
4

2029
1453
4

2030
1453
4

2031
1457
4

2032
1454
4

2033
1448
4

2034
1455
4

2035
1459
4

2036
1463
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1498

0
1503

0
1479

0
1481

0
1476

0
1462

0
1447

0
1448

0
1447

0
1452

0
1449

0
1443

0
1450

0
1455

0
1458

Frågetecken Skolor
E-huset på Gullmarsskolan är rivet. Om den ersätts kan centrala Lysekil säkra behovet
under hela perioden.
Bro skola har ett stort underhållsbehov.

Slutsats Skolor
Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock konstateras
att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Senareåren, åk 7-9, har
idag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Även F-6-enheten på
Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna på 7-9 och samtidigt erhålla
tillräcklig kapacitet för F-6 bör nybyggnation genomföras i samband med renovering
för att säkerställa behovet. Även särskolans behov av skolgård och transporter ska
beaktas. Dessa slutsatser ska beaktas i den studie samhällsbyggnadsförvaltningen har i
uppdrag att belysa gällande Gullmarsskolorna och Gullmarsborgs framtid som
genomförs 2022.
Mariedalsskolan har behov av ökad kapacitet då närområdet har förtätats
bostadsmässigt. En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan och
Mariedalsskolan kommer att genomföras 2022.
En förstudie föreslår att samlokalisera för- och grundskola på Skaftö.
En förstudie har genomförts för att för att påvisa lokalbehov för för- och grundskola i
Brodalen. I dagsläget saknas mark för att hantera för- och grundskola. Förvaltningen
föreslår därför att prioritera modullösning för att säkerställa förskolans behov medan
en fortsatt undersökning av Bro skolas status och användning görs.
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Det råder brist på lokaler för gymnasiala och vuxenutbildningar inom industriteknik.
Gullmarsgymnasiet och vuxenutbildningens lokalanvändning behöver utredas.
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Kultur och fritid
Kultur
Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund.
Lokalerna i Lysekil är externa och något svårarbetade. Ett behov av anpassning
gällande tillgänglighet och verksamhet finns.
Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till
Gullmarsskolan. Lokalfrågan för musikskolan är därför besvärlig vilket särskilt behöver
beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En kulturskola ska etableras i Lysekil under
2022. I samband med detta kommer lokalbehov att belysas.
Förvaltningen konstaterar att ett större grepp kring lokaler för kultur, föreningar,
organisationer och mötesplats behöver utredas. Samverkan, samutnyttjande och
tillgänglighet kan stärkas i ett samlat kulturhus eller motsvarande.

Fritid
Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov. Lysekils kommun behöver göra ett vägval
gällande framtida anläggningar för bad- och ishall. Det gäller såväl utformning som
driftsform. Under 2022 ligger ett uppdrag på samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda
Gullmarsborgsområdets framtid
Idrottshallar
Behov finns av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång till
idrottsundervisning och föreningsverksamhet. Ordinarie underhåll krävs.
Idrottsplaner
Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet
bedrivs.
Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas 2022. Övriga anläggningar kräver
sedvanligt underhåll.
Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för
friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning
och anläggande av allvädersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter
under aktuella säsonger.
Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal
friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. Det gäller
spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten för
Gullmarsskogen/Fjälla. Det behöver dessutom redas i ekonomiskt ansvar gällande
såväl drift, underhåll och investering.
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Lokalbehovsplan 2022
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i
uppdrag att ta fram en lokalbehovsplan för 2022. Syftet med förvaltningens
lokalbehovsplan är att ge tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen
underlag för att sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov och
anläggningsbehov.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2022 för
utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att under
2022 ta fram en målbild för hur samverkan, samutnyttjande och tillgänglighet kan
stärkas i ett samlat kulturs eller motsvarande.
Ärendet
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med lokalbehovsplan för
2022 till tekniska avdelningen.
Förvaltningens synpunkter
Materialet grundas på ”Befolkningsprognos 2019” framtagen av Statistiska
Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Till denna har senaste nuläget 2021 lagts till,
den benämns som Q3 -2021 i materialet.
Överlag ser vi en minskad befolkning i Lysekils kommun, vilket innebär att de
planer som Preem tidigare hade för expansion inte längre syns i framtida
antaganden.
Förvaltningen har gjort vissa beräknade antagande för behov av platser. Dessa
antaganden bygger på aktuell statistik för höstterminen 2021.
Motsvarande antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och från
rektorsområdena.
Lokalbehov förskola
Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen
som helhet enligt behov. Dock kan inte förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt
som kapaciteten ej räcker till då nya områden byggs. Stångenäsområdet har idag
brist på förskolekapacitet. Särskilt att beakta är att det idag saknas en halv till en
avdelning i Brodalen. I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att
inleda en förstudie för att säkerställa lokalbehov för förskola och grundskola i
Brodalen. Förvaltningen konstaterar att en modullösning krävs för att möta
Brodalens behov.
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För Skaftö föreslås en framtida samlokalisering av för- och grundskola för att på så
sätt hantera de årskullvisa fluktuationerna.
I centrala Lysekil råder balans mellan tillgång och efterfrågan. Inför nybyggnation
vid Tronebacken/Fiskebäck finns ett behov av förskoleplatser. I samband med de
för ändamålet upprättade detaljplaner kommer även planering förskola att
behövas.
Lokalbehov skolor
Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock
konstateras att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade.
Senareåren, åk 7–9, har idag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara
behovet. Även F-6-enheten på Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta
modulerna på 7–9 och samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör
nybyggnation genomföras i samband med renovering för att säkerställa behovet.
Även särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas. Dessa slutsatser
ska beaktas i den studie samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att belysa
gällande Gullmarsskolorna och Gullmarsborgs framtid som genomförs 2022.
Mariedalsskolan har behov av ökad kapacitet då närområdet har förtätats
bostadsmässigt. En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan
och Mariedalsskolan kommer att genomföras 2022.
En förstudie föreslår att samlokalisera för- och grundskola på Skaftö.
En förstudie har genomförts för att för att påvisa lokalbehov för förskola och
grundskola i Brodalen. I dagsläget saknas mark för att hantera för- och grundskola.
Förvaltningen föreslår därför att prioritera modullösning för att säkerställa
förskolans behov medan en fortsatt undersökning av Bro skolas status och
användning görs.
Det råder brist på lokaler för gymnasiala och vuxenutbildningar inom
industriteknik. Gullmarsgymnasiet och vuxenutbildningens lokalanvändning
behöver utredas.
Kulturenheten
Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund.
Lokalerna i Lysekil är externa och något svårarbetade. Ett behov av anpassning
gällande tillgänglighet och verksamhet finns.
Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till
Gullmarsskolan. Lokalfrågan för musikskolan är därför besvärlig vilket särskilt
behöver beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En kulturskola ska etableras i
Lysekil under 2022. I samband med detta kommer lokalbehov att belysas.
Förvaltningen konstaterar att ett större grepp kring lokaler för kultur, föreningar,
organisationer och mötesplats behöver utredas. Samverkan, samutnyttjande och
tillgänglighet kan stärkas i ett samlat kulturhus eller motsvarande.

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

Sid 2/3

Tjänsteskrivelse
Dnr

UN 2022-000002

Fritidsenheten
Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov. Lysekils kommun behöver göra ett
vägval gällande framtida anläggningar för bad- och ishall. Det gäller såväl
utformning som driftsform. Under 2022 ligger ett uppdrag på
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda Gullmarsborgsområdets framtid
Idrottshallar
Behov finns av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång
till idrottsundervisning och föreningsverksamhet. Ordinarie underhåll krävs.
Idrottsplaner
Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet
bedrivs.
Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas 2022. Övriga anläggningar kräver
sedvanligt underhåll.
Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för
friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering,
avjämning och anläggande av allvädersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva
verksamheter under aktuella säsonger.
Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal
friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. Det gäller
spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten
för Gullmarsskogen/Fjälla. Det behöver dessutom redas i ekonomiskt ansvar
gällande såväl drift, underhåll och investering.

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilaga
Lokalbehovsplan 2022, utbildningsförvaltningen
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen
Utbildningsförvaltningen
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Lokalförsörjningsplan 2022
Sammanfattning
Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler för boenden och andra
verksamheter, vilka växlar beroende på utveckling och omfattning över tid.
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt.
Planen skall uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen.
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen 2023
Dimensionering och lokalisering av boendeplatser 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2023 för socialförvaltningen.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Avdelningschefer socialförvaltningen
Förvaltningsekonom

Justerare
E-signering:
43525C578B874302C35F654D1A8B89EC3FBFF64D1B
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Socialförvaltningen
Eva Andersson,0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2023
Sammanfattning
Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler för boenden och andra
verksamheter, vilka växlar beroende på utveckling och omfattning över tid.
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt.
Planen skall uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2023 för socialförvaltningen.
Ärendet
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av verksamheterna och har identifierat
följande läge och behov inför det kommande året.
Behovet av psykiatriplatser bedöms vara täckt de närmaste åren i och med att med
att det nya boendet i Lyse öppnats.
Behovet av äldreboendeplatser bedöms vara tillgodosett minst fram t.o.m. 2025.
Planering för fler äldreomsorgsplatser behöver påbörjas i början av 2023 för att ha
beredskap och planering för ett ökat behov av platser 2026.
Det finns en problematik för personer som är bostadslösa eller har svårt att finna
bostad i Lysekils kommun. Socialförvaltningen har identifierat ett behov av boende
för målgruppen motsvarande ca 3 - 5 personer.
Lokal för familjecentral är under planering och är angeläget att slutföra så snabbt
som möjligt. Det finns också behov av lokal för ungdomscentral under förutsättning
av att sådant beslut fattas.

Namn
Förvaltningschef
Bilaga/bilagor
Lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen 2023
Dimensionering och lokalisering av boendeplatser 2020
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Avdelningschefer socialförvaltningen
Förvaltningsekonom
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Lokalförsörjningsplan socialförvaltningen 2023
Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler samt ett växlande behov och
omfattning beroende på verksamheternas utveckling och behov över tid.
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt.
Planen ska uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen.
Äldreomsorg
Prognos för framtida behov av särskilt boende har tidigare gjorts genom rak
framskrivning av platsbehov utifrån SCB:s befolkningsprognos för Lysekils olika
delområden 2019 - 2039 och genomsnittlig nyttjandegrad åren 2015 - 2017 per
åldersgrupp.
Prognosen utgår från den genomsnittliga nyttjandegraden för hela kommunen och
inte från aktuell nyttjandegrad per delområde. Den genomsnittliga beläggningen
under dessa år var 164 helårsplatser.
I genomsnitt har 148 platser varit belagda under 2020.
Under 2021 har motsvarande siffra varit 150 belagda platser.
Uppgifterna om beläggningsgrad är hämtade ur verksamhetssystemet.
För närvarande har kommunen 160 platser efter att Lysekilshemmet har ersatts av
det nya äldreboendet i Fiskebäck.
Platserna fördelar sig enligt nedan:
Stångenäshemmet

40

Skärgårdshemmet

40

Fiskebäck

80

Lokalbehov äldreomsorg
När en person får boende beviljat har kommunen tre månader på sig att verkställa
beslutet. Det vill säga tiden mellan beslut och inflyttning tillåts vara 90 dagar.
Om tiden överstiger detta ska det rapporteras till IVO vilket kan resultera i att ett
vite utdöms på grund av dröjsmål av verkställighet.
Under 2021 var väntetiden mellan beslut och inflyttning 26 dagar i genomsnitt.
Under 2020 gav kommunstyrelsen ett uppdrag om att genom extern utredning
utreda framtida behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils kommun.
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Rapporten är klar och har redovisats. En sammanfattning framgår nedan av
utredningens resultat gällande boendeplatser.
Inriktas rapport angående behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils kommun
Behovet av äldreomsorgsplatser styrs främst av hur många som får beviljad plats på
särskilt boende och hur länge de som får en plats bor kvar på det särskilda boendet.
Osäkerhetsfaktorer är efterfrågan och antalet utifrån kommande personer som
ansöker om boende i kommunen. Alla ansökningar ska enligt gällande lagstiftning
behandlas lika oavsett om personerna är skrivna i kommunen eller ej vid
ansökningstillfället.
Inflödet av äldre med beslut om särskilt boende har varit relativt stabilt under
2014 – 2021. Den genomsnittliga vistelsetiden har minskat under motsvarande
period, främst för den grupp av boende som bott längre än fyra år.
Den övergripande trenden pekar mot att färre personer flyttar in tidigt och bor
länge på särskilt boende. Vistelsetiderna varierar oftast mellan 0 - 4 år
En kortare genomsnittlig vistelsetid medför ett lägre behov av äldreomsorgsplatser.
Medianvårdtiden i Lysekil är ca två år vilket är i samstämmighet med landet i stort.
Antalet ansökningar till särskilt boende har varit stabilt under perioden 2014 - 2021
med viss variation mellan enskilda månader.
Den genomsnittliga tiden som man bor på särskilt boende har minskat
kontinuerligt sedan 2014. Det indikerar att platsbehovet har minskat. Mycket talar
för att den utvecklingen fortsätter och är stabil.
En prognos för framtida behov av äldreomsorgsplatser bygger på nuläget och en
framskrivning baserat på aktuell demografi.
Det finns två scenarier enligt nedan:
Scenario 1: Tillfällig minskning
Ett första scenario är baserat på att efterfrågan på platser snabbt återhämtar den
nedgång som skedde under 2020.
Platsbehovet täcks i så fall fram till och med 2025.
Scenario 2: Ny situation där efterfrågan är kvar i ett minskat behov
(dagsläget)
Detta baseras på utgångsläget 2020 där det fanns ett tiotal lediga platser i
genomsnitt i befintligt öppet bestånd.
Befintligt bestånd täcker då behovet fram till och med 2028.
Utifrån ovanstående utredning, befolkningsstatistik samt hur efterfrågan på
äldreboendeplatser blir framöver påverkas behovet av äldreomsorgsplatser. Den
låga efterfrågan som troligen kan vara påverkat av Coronapandemin.
I genomsnitt har 148 platser varit belagda under 2020.
Under 2021 har motsvarande siffra varit 150 belagda platser.
Under 2021 har en boendeenhet med 8 platser tomställts. Lokalerna ingår i
befintligt kontrakt för hela Skärgårdshemmet.
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Om behov av utökning av boendeplatser uppstår finns alltså lokaler för ytterligare
8 platser tillgängliga för att starta verksamhet i.
Trots den påverkan Coronapandemin kan ha gett är prognosen att kommunen har
behovet av äldreboendeplatser tillgodosett minst fram till och med 2025.
En viktig del i planeringen av äldreboende är också att om boendet ska bli
kostnadseffektivt vad gäller driften behöver det inrymma 40 - 60 platser. Om
behovet är lägre bör möjligheterna av tillbyggnad av befintligt boende att
övervägas.
Planering för fler äldreomsorgsplatser behöver påbörjas i början av 2023 för att
ha beredskap och planering för ett ökat behov av platser 2026.
Behov av trygghetsboende med tillhörande aktivitets/träffpunkt för äldre är
angeläget att tillskapa på Skaftö.
Lokalbehov LSS/socialpsykiatri
För närvarande pågår en strukturell översyn över det totala bostadsbeståndet för
personer med LSS-beslut och psykiatriboende enligt SoL
Totalt finns 49 platser i LSS-boende, 11 platser i psykiatriboende samt ett boende
för barn.
Vid inventering och samtal med biståndsbedömarna i kommunen framgår att det
finns fem vuxna personer som har så stora behov att en ansökan om gruppbostad
enligt LSS skulle innebära ett gynnande beslut. Uppskattningsvis kan en till två
personer förväntas göra ansökan inom fem till åtta år. Under samma period
kommer troligen ungefär lika många flytta ut eller avlida, och behovet av
gruppbostad enligt LSS kan därför förväntas vara konstant och täckas av nuvarande
platser.
Kommunen använder sig för närvarande av utomkommunala placeringar för LSS
(en person) för psykiatriboende (två personer) samt för barn (fyra personer, varav
tre vistas på så kallade skolplaceringar).
Under 2021 utökades antalet platser på psykiatriboende från 11 till 15. Detta efter
att behovet hade ökat under ett par år och kommunen behövt utöka antalet köpta
platser i och med att det egna boendet var fullt. Nu, i och med det ökade antalet
platser, har det varit möjligt att minska antalet köpta platser och behovet av platser
på psykiatriboende bedöms vara tillgodosett de närmsta åren.
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 till stor del ägda av externa
fastighetsägare.
Föreningsgatan 22 och 26 är två gruppbostäder som ligger bredvid varandra och
som inte är tillgänglighetsanpassade. Kontraktet löper fram till och med
2025-12-31.
Kvarngatan och Kronbergets gruppbostäder ligger också bredvid varandra och har
visserligen hiss, men är i två plan, vilket kräver mer personal.
Kontraktet på Kvarngatan löper fram till och med 2031-09-30.
Kontraktet på Kronberget löper fram till och med 2026-09-30.
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På lång sikt hade det varit bra att byta ut både boendena på Föreningsgatan och
Kronberget samt Kvarngatan. Att ha två enheter i anslutning till varandra är dock
en stor fördel, eftersom personalen då kan samarbeta på ett enkelt sätt vid behov.
Ett annat alternativ kan då vara att samlokalisera Kronberget och Lindens
gruppboende.
Även Lindens gruppbostad har brister i tillgänglighetsanpassning. Det består av sex
lägenheter, ligger på Badhusberget i två trappuppgångar och endast den ena
trappuppgången har hiss. Det hade varit önskvärt att även Linden på sikt kunde få
flytta till andra lokaler som ligger i ett plan.
Kontraktet på Linden löper på fram till och med 2024-06-30.
Med anledning av att alla gruppboenden för närvarande är bundna i relativt långa
hyreskontrakt bedöms behovet av andra lokaler förutsätta att annan verksamhet
kan överta och flytta in i nuvarande lokaler. Det är en förutsättning för att börja
planering av alternativa lösningar.
Ett nytt boende för barn enligt LSS startade under 2021 på Bro Häller och planering
pågår för att flytta ihop verksamheten på Badhusberget med verksamheten på Bro
Häller. Det finns möjlighet att ta emot ytterligare en brukare i det boendet.
De lokaler som barnboendet nu är inrymda i är bra för LSS-verksamhet och
behöver planeras för likande verksamhet när verksamhetsöverflyttningen är
genomförd.
Lokalbehov bostadslösa
I samband med den nya lagen om trygg och effektiv hemgång från sjukhus för
psykiatrin har kommunens planeringsdagar minskats drastiskt. Idag har
kommunen tre dagar på sig att ta hem patienterna om inte betalningsansvar ska
träda i kraft.
Den aktuella målgruppen har olika psykiatriska problem och det är inte ovanligt att
de saknar bostad. Dessutom är det svårt för dem att få kontrakt på en egen bostad
då de inte sällan har betalningsanmärkningar och det kan ha förekommit
misskötsel av boendet.
Socialförvaltningen har identifierat ett behov av boende för målgruppen
motsvarande ca 3 - 5 personer.
Lokalbehov kontorslokaler
Ny lokal för hemtjänsten behövs i Fiskebäckskil om nuvarande fastighet kommer
att avvecklas från LysekilsBostäders fastighetsbestånd.
Ny lokal för hemtjänsten behövs i Brastad om nuvarande fastighet avyttras av
kooperativet Lysekils omsorgsbostäder. En sådan lokal skulle kunna samlokaliseras
med ett nytt trygghetsboende om det byggs ett sådant invid Stångenäshemmet.
Lokal för familjecentral och ungdomscentral är också ett kommande behov. Lokal
för familjecentralen är framtagen till socialnämnden för beslut. Om en
ungdomscentral ska startas är det lämpligt att de lokalerna finns i nära anslutning
till familjecentralen.
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Eva Andersson
Förvaltningschef
Bilagor
Lokalförsörjningsplan socialförvaltningen 2023
Rapport – Dimensionering och lokalisering av boendeplatser
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Lokalförsörjning 2022 - arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd återkommande behandla
nämndens verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet lokalförsörjning
arbetslivsförvaltningen 2022-redogörs för behovet av lokaler för
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter enhetsvis efter förvaltningens
organisation.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12
Lokalförsörjning 2022
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar godkänna lokalförsörjning 2022 arbetslivsförvaltningen
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - tekniska avdelningen
Arbetslivsförvaltningen

Justerare
E-signering:
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Arbetslivsförvaltningen
Per-Henrik Larsson
per-henrik.larsson@lysekil.se

Lokalförsörjning 2022 - arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd återkommande behandla
nämndens verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet lokalförsörjning
arbetslivsförvaltningen 2022-redogörs för behovet av lokaler för
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter enhetsvis efter förvaltningens
organisation.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar godkänna lokalförsörjning 2022 arbetslivsförvaltningen
Ärendet
Arbetslivsförvaltningens lokalförsörjningsbehov behandlas enligt bilaga.
Förvaltningens synpunkter
Arbetslivsförvaltningen omfattar i huvudsak verksamheterna arbetsmarknad,
vuxenutbildning verksamhet för ekonomiskt bistånd. I kommunens
lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd återkommande behandla nämndens
verksamheters lokalförsörjning. I medföljande bilaga redogörs för behovet av
lokaler för arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Bilaga
Lokalförsörjning 2022 arbetslivsförvaltningen
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen
Arbetslivsförvaltningen

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

Sid 1/1

2022-01-12

Lokalförsörjning – Arbetslivsförvaltningen 20221. Inledning
I dokumentet redogörs för behovet av lokaler inom för Arbetslivsförvaltningens (ALF)
verksamheter. Arbetslivsförvaltningen omfattar i huvudsak verksamheterna
arbetsmarknad, vuxenutbildning samt verksamhet för ekonomiskt bistånd.
2. Arbetslivsförvaltningens organisation
ALF organisation delas in i olika enheter med delvis olika inriktningar enligt följande;


en enhet för vägledning och stöd



en enhet för arbetsliv



en enhet för vuxenutbildning



förvaltningsledning

Enheten för Vägledning och stöd
Enheten vägleder till arbete, utbildning och egen försörjning alternativt föreslår andra
verksamhetskontakter för andra behov av stöd. Vägledning och stöd förväntas ges i
olika former av insatser så väl individuellt som i grupp. Inom enheten samlas funktioner
som har huvudsakligt fokus på vägledning och stöd till enskilda personer. Enheten
ansvarar därmed för arbetet med:


ekonomiskt bistånd



budget- och skuldrådgivning



dödsboanmälan



förmedlingsmedel



arbetsmarknadsstöd med fokus på individer/sökande



studie- och yrkesvägledning



samhällsorientering



samhällguidning



kommunala aktivitetsansvaret

Enheten omfattar också internt stöd och administration varför flera administrativa
funktioner samlas inom enheten. Till enheten för vägledning och stöd knyts vanligtvis
funktioner för olika projekt och samverkansinsatser, t.ex. Samordningsförbundet Väst
(rehabvägledare).
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Enheten är i behov arbetsplatser för sammanlagt 20 medarbetare i Boviks lokaler. Av
dessa 20 är 9 tillkommande och 11 befintliga. Befintliga funktioner/arbetsplatser i
Bovikshuset är; arbetsmarknadskonsulenter 3st, studie och yrkesvägledare 1st, budgetoch skuldrådgivare 1st, samhällsguide 1st, administratörer 2st, samverkans/projektinsatser 2st (arbetsplatser), enhetschef 1 arbetsplats.
Tillkommande funktioner/arbetsplatser i Bovikshuset är; arbetsledare ekonomiskt
bistånd 1st, socialsekreterare 5st, arbetsmarknadskonsulent 1st, administratör 1st och
Syv 1st.
De funktioner som arbetar inom enheten för vägledning och stöd samlas med fördel i
anslutning till varandra i en miljö för mottagning, vägledningssamtal och
informationsinsatser dvs ett vägledningscentrum. Det ska finnas en reception för
mottagning av alla typer av besök till arbetslivsförvaltningens verksamheter där
administrativa funktioner kan samlas och också ha sina kontorsarbetsplatser (jmfr
kommunens kontaktcenter). I anslutning till reception bör finnas yta för att kunna samla
deltagare och ge information i större grupp (informationstorg). I vägledningscentrum
ska också finnas 7st samtalsrum som kan rymma 2-4 personer. Samtalsrummen blir
bokningsbara av alla handläggare. Det finns också ett behov av 2 grupprum för minst 12
personer för att kunna ha möten för medarbetare och mindre gruppmöten med deltagare.
De olika handläggarfunktionerna inom EVS verksamhet behöver mindre kontor/bås där
man kan stänga en dörr om sig för att kunna arbeta enskilt backoffice samt en
samvaroyta för arbetsgruppen att kunna mötas i det vardagliga arbetet.
I samtalsrummen, där också socialsekreterare (myndighetsutövare) arbetar behövs ett
säkerhetstänk med möjlighet till utrymning. Då merparten av alla samtal är sekretess är
det angeläget att rummen är ljudisolerade. Det är också angeläget att besök som sker
med anledning av ekonomiskt bistånd inte ska behöva gå vidare in Bovikshuset där det
redan finns ett stort flöde av övriga deltagare, elever och medarbetare. Detta då det
ibland kan uppstå hotfulla situationer.
Enhetschefen bör placeras i kontor i närheten av övriga chefer.
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Enheten för Arbetsliv
Enheten för arbetsliv ansvarar för arbetet med olika arbetsplatser och placeringar inom
dessa. Enheten ansvarar därmed för arbetet med såväl interna som externa
verksamheter. Enhetens interna verksamheter för sysselsättning, daglig verksamhet,
arbetsträning, arbetsprövning och praktik vilka omfattas är i dagsläget följande;


Skeppargatan



Blåstället



Hamnreturen



Ankaret



Verkstad/transporten



Naturvårdslaget



Café Saltö

Enheten ansvarar också för arbetet med alla externa platser vilket avser platser inom;


kommunala förvaltningar och enheter



kommunala bolag



andra offentliga verksamheter



privata företag



föreningar

Enheten behöver fortsatt plats för de två arbetsmarknadskonsulenter och enhetschef som
har arbetsplats i kontorslandskap i Bovikshuset med tillgång sammanträdesrum. Likaså
finns två cafépersonal vilka är placerade i befintligt cafe i Bovikshuset. Enhetens
enhetschef ska ha fortsatt tillgång till en arbetsplats tillsammans med övriga chefer i
Bovikshuset.
Enhetens övriga verksamheter är praktiska verksamheter där grupphandledare 19st,
arbetsterapeut 1st m.fl. arbetar vilka återfinns i andra lokaler vilka huvudsakligen utgörs
av Skeppargatan och tillkommande lokaler vid Sivik, Datavägen 5 (tidigare Carpe
Diem). Nuvarande lokaler för Blåstället, Hamnreturen (inkl. naturvården) Ankaret utgår
under 2022. Utvecklingen av verksamheten i Siviks område kommer ske successivt och
förutsätter fortsatt särskild plan för utveckling. Bland annat finns ett framtida behov av
lokal för sortering och hantering av material vid RAMBOs avfallsanläggning, en
kretsloppspark.
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Enheten för Vuxenutbildning
Enheten för Vuxenutbildning ansvarar för förvaltningens utbildningsverksamheter.
Lysekils enhet vuxenutbildning omfattar:
 kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare


kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå



kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå



Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning



Uppdragsutbildning



Lärcentra



Yrkeshögskola

Vuxenutbildningens verksamhet har i dagsläget tillgång till 11 lärosalar i Bovikshuset.
Övriga salar är specialsalar (industri, programmering, kemi, fysik, biologi, metodsalar
vård och omsorg och restaurang). För elever finns en lokal för med faciliteter för lunch
och raster. Utöver lärosalar finns i dagsläget tillgång till lärarrum med arbetsplatser för
23 lärare. Rektor och samordnare återfinns i kontorslandskap tillsammans med andra
funktioner.
Det finns ett behov av utökning av lärosalar med framför allt möjlighet till två större
lärosalar om 35 elever vardera vilka både kan delas av till att bli fyra salar eller slås
samman till att bli en större samlingslokal för ca 70 personer.
Antalet lärararbetsplatser i arbetsrum behöver öka med 5 arbetsplatser till sammanlagt
27st. Rektor och två samordnare/utvecklare behöver var sina kontorsutrymmen.
Rektor/enhetschef placeras lämpligen i kontor i anslutning till övriga chefer.
Verksamheten behöver också tillgång till ytterligare två konferensrum i framtiden med
plats för 8 och 12 personer.
Förvaltningsledning
Förvaltningsledning består av förvaltningschef och eventuellt tillkommande tjänst.
Förvaltningen behöver säkerställa tillgång till kontor för eventuella förändringar varför
förvaltningsledning ska ha tillgång till 2 kontor. Förvaltningsledning ska placeras i
Bovikshuset tillsamman med övriga chefer. Förvaltningsledningen behöver också
tillgång till ett sammanträdesrum.
Övrigt
För förvaltningen som helhet, tidigare nämnda enheter inkluderade, finns behov av
minst 8 sammanträdesrum i varierande storlek och placering i Bovikshuset. Det
förutsätts också ett kök och personalrum som rymmer ett 50 tal medarbetare vid raster
etc.
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En viktigförutsättning är parkeringsplatser. Det finns redan i dagsläget begränsat antal
parkeringsplatser för personer som arbetar i verksamheten, besökare, elever och övriga
som kommer till området.
Utöver ytor för medarbetare och deltagare tillkommer behov av ett arkiv möjligt för
förvaring även av sekretessmaterial. I framtiden kommer e-arkiv att införas i kommunen
men det kan dröja innan hela akter är i digital form. Arkivet ska tillgodose hela
arbetslivsförvaltningens behov av arkiv.
Statens servicecenter
Etableringen av statens servicecenter i Lysekils kommun kan innebära en möjlighet till
stärkt samverkan mellan myndigheter (kommunen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Skatteverket) genom lokalsamverkan. Om statens servicecenter
placeras i anslutning till Arbetslivsförvaltningens verksamheter behöver behoven för
denna verksamhet också beaktas i sammanhanget.
Framtid
Utvecklingen både inom arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningspolitiken är i
stark förändring. Eventuellt kan kommunernas uppdrag komma att utökas med tiden och
samverkan ske med fler aktörer (KROM-aktörer). Sannolikt ökar engagemanget inom
vuxenutbildningen med hänvisning till ambitionerna inom arbetsmarknadspolitiken om
att i större utsträckning öka övergångarna till reguljär utbildning. Det medför att
lokalfrågan inom Arbetslivsförvaltningens verksamheter måste hållas aktuell och
anpassas till föränderliga behov.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen
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Riktlinjer för investeringar
Sammanfattning
Riktlinjer för investeringar har arbetats fram i samarbete mellan
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
En viktig del i riktlinjerna är att förklara ansvar och roller för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder och andra grupperingar i investeringsprocessen.
Beslutsprocessen för investeringar kan även påverka delegationsordningar, vilka bör
ses över och revideras för att anpassas till riktlinjerna.
De olika stegen i investeringsprocessen, från behovsanalys till slutredovisning av
investeringsprojekt beskrivs i riktlinjerna. För att stödja det praktiska arbetet i
investeringsprocessen bör riktlinjerna kompletteras med regler och rutiner.
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Riktlinjernas syfte och målgrupp
Dessa riktlinjer ska vara en vägledning för hantering av investeringar i kommunen.
Syftet är att skapa en enhetlig tillämpning för planering, redovisning och uppföljning av
investeringar. Syftet är också att tydliggöra roller och ansvar mellan kommunens
nämnder. Avsnittet om Investeringsbudget förklarar beslutsprocessen kring kommens
investeringsplan som en del av kommunens budget. Avsnittet om
Investeringsprocessen förklarar på ett övergripande sätt olika aktiviteter i ett
investeringsprojekt.
Målgrupp är beslutsfattare, chefer och handläggare. Riktlinjerna gäller kommunens
verksamheter.
Riktlinjerna kompletteras med regler och rutiner.

Vad är en investering
En investering är en anskaffning av en anläggningstillgång som är avsedd för
stadigvarande bruk i verksamheten. Inom begreppet investering ingår nyinvesteringar,
reinvesteringar, taxefinansierade investeringar och exploateringar.
En sådan utgift redovisas som en investering om samtliga följande kriterier är
uppfyllda:
•
•
•

Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år.
Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk.
Att beloppet är av väsentlig storlek, vilket innebär minst ett prisbasbelopp.

Ansvar och roller
Investeringar är komplexa frågor och kan omfatta strategiska samhällspåverkande
investeringar med betydande investeringsbelopp över en tidsperiod. Sedan finns
reinvesteringar som har till syfte att bibehålla anläggningarnas funktioner och
standard. Flera olika aktörer deltar i processen för att ta fram underlag för beslut och
nämnder deltar i processen och har olika roller
Kommunfullmäktige
•
Beslutar om finansiella mål för investeringar
•
Beslutar om Investerings- och exploateringsbudget för nästkommande år
och investeringsplan för ytterligare fyra år.
•
Beslutar om budget för större nyinvesteringar större än 5 mnkr och som
löper över flera år.
•
Beslutar om upplåningsram
•
Beslutar om lokalförsörjningsplan
Kommunstyrelse
•
Bereder ärenden om investeringar till kommunfullmäktige
•
Beslutar om nyinvesteringar under 5 mnkr
•
Beslutar om budgetram för oförutsedda nyinvesteringar.
•
Beslutar om detaljbudget för investeringar inom den egna verksamheten
inom den ram som kommunfullmäktige beslutat.
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Samhällsbyggnadsnämnd
•
Genomför investeringar på uppdrag av kommunfullmäktige
•
Tar fram förstudier på uppdrag av kommunfullmäktige eller direkt av
brukarnämnd.
•
Sammanställer förslag till investeringsplan enligt budgetdialog med
kommunstyrelsen
•
Sammanställer förslag till lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen.
•

Beslutar om igångsättningstillstånd efter genomförd projektering för större
investeringar över 5 mkr eller investeringar av särskilt intresse. För
investeringar under 5 mkr beslutas om igångsättningstillstånd enligt
delegationsordning.

•

Genomför mindre investeringar och lokalanpassningar från övriga
nämnder inom den ram som kommunfullmäktige beslutat.
Prioriterar investeringsordningen för investeringar under 5 mkr.
Beslutar om detaljbudget för investeringar inom den egna verksamheten
inom den ram som kommunfullmäktiges beslutat.
Beslutar om underhållsplaner
Ansvarar för samordning av förvaltningsövergripande Lokalförsörjningsgrupp och förvaltningsövergripande Grupp för utemiljö och infrastruktur.

•
•
•
•

Övriga nämnder
•
Beslutar om detaljbudget för investeringar inom den egna verksamheten
inom den ram som kommunfullmäktige beslutat.
•
Beslut om en lokalbehovsplan till grund för lokalförsörjningsplan.
•
Tar fram nyinvesteringsbehov av inventarier etc. som grund för
investeringsbudgeten, till investeringsrådet.
•
Beställande nämnd godkänner genomförd förstudie som går till
kommunfullmäktige för beslut.
Investeringsrådets roll
•
Arbetsgrupp för pågående och planerade investeringar.
•
Bereder förslag till prioriteringsordning inför investeringsbeslut.
•

Samordnar arbetet med investeringsbudgeten.

Lokalförsörjningsgrupp
•
Arbetsgrupp för att ta fram en lokalförsörjningsplan
•
Medlemmarna tar med sin respektive nämnds behov.
•
Prioriterar kommunövergripande behov utifrån tidigare plan och resurser.

Investeringsbudget
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för kommande budgetår samt en
plan för de fyra efterföljande åren, i det årliga budgetbeslutet i juni.
Den totala investeringsramen avgörs av de finansiella målen. Om avsteg från
investeringsramen ska göras så behöver nya mål beslutas. Ramen för reinvesteringar
ska som utgångspunkt motsvara nivån på årets avskrivningar. Nyinvesteringar utgörs
av nivån på det budgeterade resultatet och ram för oförutsedda nyinvesteringar ska
inrymmas inom investeringsramen. Även en budgetram för taxefinansierade
investeringar fastställs i det årliga budgetbeslutet i juni och för
Sida 5 av 11

exploateringsverksamhet redovisas projekt och planerade utgifter och inkomster per
projekt över planperioden.
Totalramen kan justeras i budgetbeslutet och ska då motiveras.

1.

Beslut om investeringsutrymme, november året innan budgetbeslutet, i
samband med kommunfullmäktiges beslut om budgetförutsättningar.

2.

Nämndbeslut om behov av verksamhetslokaler och nyinvestering
inventarier/övrigt i februari för nästkommande år. Beslut från
samhällsbyggnadsnämnden och övriga nämnder beaktas i budgetprocessen för
beslut i juni.

3.

Beslut om investeringsram i kommunfullmäktige för nästkommande år i juni.
Projekt över 5 mnkr särredovisas. Ram för övriga projekt redovisas som en
totalsumma.

4.

Beslut i kommunfullmäktige om uppdatering av investeringsbudget i
november, utifrån genomförda förstudier, projekteringar och upphandlingar
för projekt över 5 mnkr.

5.

Beslut om uppdatering av investeringsbudget utifrån bokslutet i april
innevarande år

Nyinvesteringar som inte påbörjats under budgetåret utgår och presenteras vid behov
på nytt i nästkommande budgetprocess för nytt beslut. För investeringsprojekt som
löper under flera år flyttas outnyttjad budget automatisk vidare. Den del man flyttar till
kommande år ska inrymmas i det årets totala investeringsram. Det betyder att övriga
investeringar behöver flyttas framåt.
Nämnderna och kommunstyrelsen har en mindre ram till reinvesteringar som de själva
förfogar över. Samhällsbyggnadsnämnden har en ram för reinvesteringar för att
upprätthålla standarden på kommunens fastigheter och markanläggningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar att prioritera och genomföra åtgärder enligt
budgeterade utgifter. Samhällsbyggnadsnämnden kan självständigt omprioritera
projekt inom nämndens tilldelade reinvesteringsram. Omprioriteringar av beslutade
projekt i nämnderna kan inte leda till nya investeringar, som ej är beslutade i
flerårsplanen.
Projekten prioriteras med hänsyn till olika kategorier.
1.

Lagkrav

2.

Viktiga samhällsfunktioner, till exempel ny förskola, skola, infrastruktur

3.

Strategiska till exempel markinköp

4.

Övrigt
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Om beslut innebär att projektet inte kommer att slutföras ska nedlagda utgifter
omgående bokföras som kostnad och därmed belasta kommunens driftsresultat.

Lokalförsörjningsplan
Lokalförsörjningsprocessen är till för att ta fram förvaltningarnas lokalbehov. Planen
uppdateras årligen och fastställs i samband med budgetbeslutet av
kommunfullmäktige. Tiden mellan att ett investeringsprojekt tas upp i
lokalförsörjningsplanen första gången och budgetbeslutet används till att göra
behovsanalyser och förstudier.

Investeringsprocess
Processen är obligatorisk för investeringar över 5 mnkr. Investeringsprocessen för varje
enskilt projekt sker i viss mån parallellt med processen att ta fram en
Lokalförsörjningsplanen.
Inför budgetbeslutet i juni, ska förstudien finnas på plats för de större investeringarna
över 5 mnkr. Anledningen till detta är att investeringarna ska vara definierade innan
resurser kopplas till projektet samt att utformningen av uppdraget inte ska förändras
efter kommunfullmäktiges beslut.
Investeringsprocessen:
1.
Behovsanalys
2.

Förstudie

3.

Projektering

4.

Upphandling

5.

Genomförande

6.

Aktivering

7.

Slutredovisning

Investeringsprocessen startar med en behovsanalys. Behovsanalysen genomförs av den
beställande förvaltningen och ska svara på (1) vilket behov som ska tillgodoses, (2) vilka
konsekvenserna blir av utebliven investering (3) vilka effekter investeringen förväntas
resultera i. Kommunens vision och utvecklingsområden, nationella mål om hållbart
gestaltad livsmiljö och ekonomiska förutsättningar utgör ramverket för
behovsanalysen.
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Beslut 1: Beställning av förstudie beslutas av brukarnämnden eller
kommunfullmäktige utifrån behovsanalysen. Viktigt är att förstudien har ett väl
formulerat uppdrag till utföraren.
Förstudien ska föreslå lösningar för att tillgodose behovet och den ska godkännas av
beställande nämnd. I vissa fall kan det krävas en fördjupad förstudie. Driftbudget för
förstudier finns hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget kan vara uppdelat att
utreda ett antal alternativ. Förstudien kan också delas upp i flera mindre
beslutspunkter. I förstudien ingår:
•

Sammanfattning av behovsanalys

•

Alternativa förslag/handlingsalternativ

•

Kravspecifikation

•

Analys av mark-, byggnads- och planförutsättningar

•

Investeringsutgift med driftkostnadskonsekvenser av själva investeringen till
exempel rivningar, utrangeringar, ersättningslokaler och projektresurser.
Kalkylen bygger i det här stadiet enbart på uppskattningar.

•

Tidplan för projektet

•

Kostnadsbedömning för att driva anläggningen

•

Sammanfattning, analys och förslag till lösning

Beslut 2: Förstudien godkänns hos beställande nämnd som blir villkorat till
budgetbeslut hos kommunfullmäktige för att projektet ska gå vidare.
Beslut 3: Budgetbeslut juni i kommunfullmäktige.
Beslut 4: Igångsättningsbeslut av samhällsbyggnadsnämnden. Om projektering eller
upphandlingen visar att tidigare målsättning inte nås, ska ärendet återgå till
kommunfullmäktige.
Beslut 5: Efter aktivering sker slutredovisning till kommunfullmäktige för
investeringar över 5 mkr. Slutredovisning presenteras också för brukarnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.
Investeringsprojekten följs upp i samband med uppföljningsrapporteringen. Vid
årsbokslutet lämnas skriftlig redogörelse för investeringsutfall jämfört med budget per
projekt samt konsekvenser av varje investeringsprojekt.
Investeringsprojekt, som avviker mot budget med mer än 15 procent eller
beloppsmässigt med mer än två prisbasbelopp ska redovisas till beslutande nämnd.
Beloppsmässigt mindre investeringar behöver inte slutredovisas, utan redovisas i
samband med bokslutet.

Akuta investeringsbehov
Med akuta investeringsbehov menas investeringar som inte kan hanteras inom
ordinarie berednings- och beslutsprocess.
•

Akuta investeringar ska hanteras inom befintlig investeringsram.

•

Kommunstyrelsen har rätt att besluta om akuta investeringar upp till 5 mkr.
En budgetram för oförutsedda behov redovisas i investeringsbudgeten.
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Exploatering
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningställa råmark för bostads- eller affärer, kontor eller industrier. I
markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande
gemensamma anordningar som gator, grönområden samt VA och elanläggningar.
Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger på samhällsbyggnadsnämnden som
genomför exploateringar på uppdrag av kommunfullmäktige.
Särskild exploateringsbudget ska årligen upprättas som både visar påverkan på
investeringsbudgeten och driftsbudgeten. Dessutom ska totalkalkyl för varje enskilt
exploateringsprojekt upprättas över projektets livslängd.

Ordlista och definitioner
Ny-, till- och ombyggnad
Investeringar som avser ny-, till- och ombyggnad ses i de flesta fall som investeringar.
Eventuellt kvarvarande värde på ersatt/ombyggd investering skrivs ner och belastar
årets resultat. Den nya investeringen aktiveras i sin helhet eller som komponenter.
Reinvesteringar (ersättningsinvesteringar)
Investeringar som är avsedda att ersätta förbrukade/avskrivna tillgångar, betraktas
som reinvesteringar.
Avskrivning
Anläggningstillgång som fortlöpande minskar i värde ska årligen belastas med
värdeminskning (avskrivning). Det är den ekonomiska livslängden som avgör på hur
många år avskrivningen ska fördelas. Kommunen tillämpar komponentavskrivning,
vilket betyder att för en byggnad kan olika komponenter ha olika avskrivningstider
beroende på komponentens livslängd.
Aktivering
Aktivering ska starta när tillgången tas i bruk, vilket innebär att första
avskrivningsmånaden är månaden efter det att anläggningen tagits i bruk.
Aktivering av delar i ett projekt
Ett investeringsprojekt kan bestå av flera olika etapper eller delprojekt. En
etapp/delprojekt aktiveras löpande så snart den självständigt uppfyller kraven på
aktivering och är klar att tas i bruk. Exempel på ett sådant projekt kan vara ny/ombyggnation av en skola som byggs/renoveras i etapper och verksamheten kan flytta
in allt eftersom lokalerna är färdiga.
Tillgångar med bestående värde
På tillgångar som inte minskar i värde görs ingen avskrivning. Som exempel kan
nämnas mark och i de flesta fall, konstverk.
Nedskrivning
Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske med det
engångsbelopp som anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse oförutsedda och
kraftiga värdeminskningar. En nedskrivning belastar årets resultat. Är nedskrivningen
av väsentlig storlek belastas resultatet som en extraordinär kostnad i annat fall
redovisas nedskrivningen bland avskrivningar.
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Utrangering
Anläggningstillgång bokas bort ur anläggningsregistret när tillgången inte längre finns
kvar i verksamheten (anläggningstillgången är förbrukad/såld eller förverkad på annat
sätt). Eventuellt kvarvarande värde belastar årets resultat.
Intern ränta
Internränta beräknas årligen på anläggningens bokförda värde. Internräntan sätts
årligen med SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer som
underlag sammanvägt med en bedömning utifrån den beräknade genomsnittsräntan
för kommunens lån.
Kapitaltjänstkostnader
Kapitaltjänstkostnader består av avskrivning och internränta. Lysekil tillämpar rak
nominell metod för beräkning av kapitaltjänstkostnader, vilket innebär att avskrivning
sker på investeringens anskaffningsvärde och internränta beräknas på restvärdet.
Internräntan bestäms av kommunfullmäktige varje år i samband med budgetbeslutet.
Kapitaltjänstkostnader belastar den nämnd som förvaltar anläggningstillgången. Vid
aktivering av nyinvestering utgår driftbudgetkompensation. Huvudregeln för
reinvestering är att driftbudgetkompensation inte utgår. När reinvesteringar innebär
högre kapitaltjänstkostnader än tidigare kan dock kompensation utgå. Beslut fattas i
samråd med förvaltningen och ekonomiavdelningen.

Förvalta riktlinjerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. Målgruppen för
riktlinjerna ansvarar för att ta del av och efterleva dem.

Avvikelser och förslag
Den som läser riktlinjerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar riktlinjerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för riktlinjerna.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Kommunhuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-23

SBN 2022-000229

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sara Chronvall
sara.chronvall@lysekil.se

Lysekils kommuns gestaltningsprogram
Sammanfattning
Den möblering, markbeläggning och ljussättning som anges i programmet ska
stärka Lysekils kommuns identitet samt bidra till att förverkliga Vision Lysekil
2030. Programmet ska bidra till en sammanhållen och attraktiv miljö med en
variation av goda mötesplatser som fungerar året runt. Det vänder sig till de som
planerar och köper in exempelvis markbeläggning, ljussättning, parksoffor
och/eller papperskorgar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils
kommuns gestaltningsprogram
Ärendet
Ärendet gäller antagande av ett kommunalt gestaltningsprogram som anger
möblering, markbeläggning, ljus- och färgsättning för delar av det offentliga
rummet i Lysekils kommun. Ett särskilt avsnitt berör kommunens strategi för
belysning av offentliga platser, gator och skolgårdar. Detta avsnitt kommer att ligga
till grund för en framtida belysningsstrategi.
Förvaltningens synpunkter
Den möblering, markbeläggning och ljussättning som anges i programmet ska
stärka Lysekils kommuns identitet samt bidra till att förverkliga Vision Lysekil
2030. Programmet ska bidra till en sammanhållen och attraktiv miljö med en
variation av goda mötesplatser som fungerar året runt. Det i sig är en av de åtgärder
som genomförts för att förverkliga kommunens grönstrategi.
Programmet vänder sig till de som planerar och köper in exempelvis
markbeläggning, ljussättning, parksoffor och/eller papperskorgar. Det är också
framtaget som ett stöd till de näringsidkare som exempelvis ansöker om
uteservering, trottoarpratare eller ska sätta upp skyltar i det offentliga rummet.

Måns Werner
Förvaltningschef

Sara Chronvall
Landskapsarkitekt

Bilaga
Lysekils kommuns gestaltningsprogram
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Inledning
Vad är ett gestaltningsprogram och varför behövs det?

Ett gestaltningsprogram är ett styrande dokument gällande exempelvis möblering, markbeläggning, ljussättning och färgsättning i det offentliga rummet. En enhetlig möblering kan bidra till att stärka kommunens identitet och attraktivitet samt påverka besökarens och användarens intryck. Möblering och
markbeläggning har även förmåga att fungera som ett sammanhållande element. Utbyte av material och
möbler i enlighet med programmet ska ske successivt allteftersom dessa behöver bytas ut.

För vem gäller programmet?

Programmet är framtaget för de som köper in exempelvis parksoffor, papperskorgar, armaturer eller
belysningsstolpar. Det är också framtaget som ett stöd till de näringsidkare som exempelvis vill ha uteservering, trottoarpratare eller skyltar i det offentliga rummet.

Programmets mål

Den möblering, markbeläggning och ljussättning som anges i programmet ska stärka Lysekils kommuns
identitet samt bidra till att förverkliga Vision Lysekil 2030. Programmet ska bidra till en sammanhållen
och attraktiv miljö med en variation av goda mötesplatser som fungerar året runt. Programmet i sig är
en av de åtgärder som förverkligar kommunens destinationsstrategi, näringslivsstrategi och grönstrategi.

Fotona visar stenläggningen vid Folktandvården i Lysekil, möbleringen på Kungstorget och i Stadsparken samt
en av de platsbyggda planteringskärlen på Rosviksgatan.
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Historisk anknytning
Lysekil var under 1800-talet känt som kurort. En viktig del av badgästernas besök i Lysekil var givetvis
parkanläggningarna och promenadstigarna utanför och i köpingen/staden. För att få en sammanhållen
linje i möbleringen av stadskärnan, och en koppling till dess kulturella identitet, ska utformning och färgsättning föra tankarna till den epok då Stadsparken och Havsbadsparken anlades, det vill säga mitten av
1800-talet. De båda parkerna utgör även idag viktiga platser för många invånare och besökare. De är en
del av Lysekils identitet och stolthet, och påverkar stadsbilden på ett mycket postivt sätt.
Utöver kurortstiden återspeglas även kommunens kulturhistoriska koppling till stenhuggar-, fiske- och
konservindustrin i de materialval som anges i programmet.

Foto på café och musikpaviljong i Stadsparken under kurortstiden, tidigt 1900-tal. Foton från Lahälla knottfabrik,
Backa hällristningar i Brastad och på fiskare på kajen i Lysekil. Foton: Bohusläns museum
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Två karaktärsområden
Gestaltningsprogrammet är indelat i två olika karaktärsområden vilka beskrivs nedan.
Bostadsområden ingår inte i någon av kategorierna. Detta då befintliga bostadsområden nyttjar de enklare soffor och papperskorgar som kommunen redan äger. Vid detaljplaneläggning av större bostadsområden bör separata gestaltningsprogram tas fram i samband med förstudie eller planprogram. Dessa kan
med fördel ta inspiration från detta gestaltningsprogram.

Karaktärsområde 1 - centrala delar av våra tätorter

Inom karaktärsområde 1 ska möbleringen stärka centrumkänslan och återspegla platsens kulturhistoria.
Området innefattar exempelvis Stadsparken, Gamlestan, Kungstorget, Rosvikstorg, centrala Grundsund
och Nyströms park. Detta är platser som ligger centralt i våra tätorter.

Karaktärsområde 2 - hamnområden, naturområden och huvudvägar

Inom karaktärsområde 2 ska möbleringen vara diskret, smälta in i naturen samt återspegla stenhuggar-,
fiske- och konservindustrin. Det är naturen, utsikten och omgivningen som ska stå i fokus, inte möbleringen. Här innefattas platser såsom naturområdet runt SAIS-slingan i Brastad, Fiskebäcks naturområde,
Gullmarsskogens och Stångehuvuds naturreservat.
Övriga stråk som innefattas är Södra och Norra Hamnen samt de huvudvägar som förbinder hamnarna;
Landsvägsgatan och Drottninggatan. Norra Hamnen och Drottninggatan har redan idag liknande markbeläggning och likadana belysningsarmaturer, parksoffor och papperskorgar. Delar av Landsvägsgatan
är upprustad enligt samma tema när det gäller markbeläggning, belysningsstolpar och armaturer.
Inför upprustning av Södra Hamnen bör ett separat gestaltningsprogram tas fram. I det bör man föreslå
de material och den färgsättning som gäller för karaktärsområde 2, men Södra Hamnen kan ha ett eget
uttryck som skiljer sig från det i Norra Hamnen. Detta för att skapa en dynamik mellan hamnarna och
ge dem olika identiteter.
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Färgsättning och material
För att skapa en sammanhållen och enhetlig identitet i de två olika karaktärsområdena bör endast ett
fåtal kulörer användas på möbleringen. På särskilt utvalda ställen, där det är motiverat att sätta fokus
på en viss plats eller ett visst stråk, är det tillåtet att frångå denna färgsättning. Ibland kan det vara en
kontrast man är ute efter i gestaltningen.

Karaktärsområde 1

Svart är en kulör som fungerar bra till olika byggnadsstilar och material. Kulören utstrålar kvalitet och
finns oftast som standardfärg vid produktinköp vilket gör färgen ekonomiskt gynnsam att välja. Den bör
användas till stativ på exempelvis skyltar, parksoffor, papperskorgar och belysningsstolpar.
Som komplementkulör till svart används en grön kulör. Den smälter väl in i en parkomgivning. Kulören
användes ofta under 1800-talet och är således kopplad till stadens tid som kurort.
På utvalda ställen kan det vara motiverat att använda en accentfärg såsom engelsk röd eller ockragult.
Det kan exempelvis vara om en parkmöbel eller en lekfullt designad möbel ska synas extra tydligt. Övriga material och färger på möbler inom karaktärsområde 1 är trä och svensk granit.

Svart
NCS S 9000 N
RAL 9005

Svensk granit

Grön
5040-G40Y

Engelsk röd
5040-Y80R
RAL 3009

Ockragul
3050-Y20R

Trä

Karaktärsområde 2

På grund av det väderutsatta läget i exempelvis hamnar ska stativ på bänkar och dylikt vara av galvad
plåt, alternativt corten eller likartat material. Kulörerna i områdena ska smälta in och bidra till att miljöerna upplevs som lugna och återhämtande. Hav, klippor och natur ska stå i fokus.

Galvat/ljusgrått
RAL 9006

Corten

Svensk granit

Trä
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Markbeläggning

Lysekils kommuns stenhuggarhistoria syns på murar, gator och torg och visar på stenhuggarnas yrkesskicklighet. Markbeläggning binder samman platser och ger tydliga signaler om olika användningsområden eller stråk. Det är därför viktigt att vara varsam vid arbete med den befintliga beläggningen
samt vid förnyelse. Längs sammanhängande stråk bör markbeläggningen vara genomgående så att kontinuiteten bibehålls. Strategiska punkter som busshållplatser, övergångsställen, upphöjda gångpassager,
trappor och entréer bör kontrastmarkeras. Se rapporten ”Ett tillgängligt Lysekil” för mer information
(dnr LKS 2009-000393).
Karaktärsområde 1
För att tydliggöra funktionen i de centrala delarna av våra samhällen och markera att bilkörning endast får ske på gåendes villkor, är det viktigt att använda andra material än asfalt. Markbeläggningen i
karaktärsområde 1 ska huvudsakligen bestå av svensk granit. Vid taktila stråk kan betongplattor nyttjas. Krysshamrade granithällar, likt de på Rosviksgatan, ska användas i syfte att tillgänglighetsanpassa
gångstråk. Avståndet mellan hällarna bör vara mellan 25-30 cm utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Karaktärsområde 2
Här ska graniten synas i detaljer men trä, corten, betong eller andra material får användas som huvudsaklig markbeläggning.

Ramper, murar och trappor

För ramper, murar och trappor gäller samma för respektive karaktärsområde som för markbeläggningen
ovan. Regler om trappors och rampers utformning finns i Boverkets byggregler 8:2 (BBR).
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1

2

3

Bild 1 visar ett taktilt stråk i corten. Corten som markbeläggning är ett hållbart material och passsar i hamnområden och liknande miljöer.
Bild 2 och 3 visar granitdetaljer i Lysekils stadskärna.
Bild 4 är från Varberg och visar ett nybyggt hamnstråk som delvis är byggt av stora betongytor.
Foto: Karin Thorén
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Möbler och gatuinventarier

Våra möbler och gatuinventarier ska bidra till en sammanhållen gestaltning och utstråla kvalitet. För att
få en röd tråd bör antal material och modeller på exempelvis parksoffor och papperskorgar begränsas.
Längs stråk och inom avgränsade platser bör enhetlighet eftersträvas för att skapa en känsla av igenkänning.
Möbler ska samtidigt som de är estetiskt tilltalande också vara funktionella, robusta, gå att underhålla
och återvinna. Material som inte går att underhålla eller återvinna är inte lämpliga då det bidrar till ett
slit- och slängsamhälle. Produkternas miljömässiga påverkan vid framställning bör också beaktas. På
grund av de speciella väderförutsättningar som råder vid kusten är det viktigt att alla gatuinventarier är
behandlade eller består av ett material som tål salta vindar.

Matchande papperskorg, planteringskärl och soffor på Kungstorget i Lysekil.
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Bänkar och parksoffor
Karaktärsområde 1
Här är grundtanken klassiskt utformade bänkar och parksoffor med svarta stativ och rygg- och sittytor i
oljat naturfärgat trä. Typutformningen ska efterlikna de äldre soffor som står i Stadsparken och är tillverkande av det gamla bruket Klafreströms Bruk. På utvalda platser där man vill understryka en unik eller
lekfull karaktär kan utformningen variera inom grundtanken om träribbor och svarta stativ. Bänkar och
parksoffor ska inte kedjas fast i exempelvis lyktstolpar. De ska vara förankrade i marken.
På vissa ställen återfinns även bänkar tillverkade av kommunens naturvårdslag. Det är bänkar gjorda
av lokalt ekvirke med stativ bestående av granit. Dessa är vackra komplement men kan inte ersätta de
vanliga parksofforna eftersom de inte är tillgänglighetsanpassade.

Typutformning av parksoffa.

Ekbänk tillverkad av kommunens naturvårdslag.

Typutformning av picknickbord med svarta stativ.

För att betona en plats lite extra kan det vara lämpligt
att bryta av mot traditionell möblering och placera något mer lekfullt på platsen. Lekfulla möbler gör att barn
och ungdomar känner sig mer välkomna och att yngre
barn får lättare att orientera sig.
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Karaktärsområde 2
Möbleringen ska följa den karaktär som finns i Norra Hamnen idag. Där återfinns parksoffor med metallfärgade varmförzinkade stativ och träribbor som sits. Parksofforna kan ha en mer modern stil än de
i karaktärsområde 1. Corten tillåts också som stativ till soffor. Längs med gångstråket i Norra Hamnen
återfinns lekfullt utformade soffor och bänkar. Grundutförandet är dock att de ska bestå av svensk granit
eller trä.
Framtida typutformning av parksoffor i Södra Hamnen behöver inte vara densamma som i Norra Hamnen, men den bör hålla sig till den färgsättning som anges.

Typutformning av parksoffa i Norra Hamnen.

Typutformning av picknickbord med galvade stativ.

I Södra Hamnen finns de klassiska almsofforna som
består av almar nedtagna från Stadsparken och granitstativ.

Konstverk eller möbel? Ibland kan funktion och konst
sammanflätas som i denna möbel i Norra Hamnen.
Tekniska avdelningen samarbetar med byggprogrammet vid framtagande av platsbyggda soffor.
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Papperskorgar och askkoppar
Det ska finnas papperskorgar med jämna och täta mellanrum längs med populära gångstråk och mötesplatser. I första hand ska alltid markbundna papperskorgar användas. Papperskorgar som fästes på stolpe ska bara användas där markbundna papperskorgar inte får plats eller av andra skäl inte är lämpliga
på platsen. Askkoppar får inte placeras på platser där det är rökförbud.
Karaktärsområde 1
Papperskorgar ska vara svarta och ha en klassisk utformning likt de modeller som återfinns nedan. De
markbundna papperskorgarna ska ha kommunlogga. Papperskorgar som fästs på stolpe ska gå att bottentömma eftersom det underlättar för skötselpersonalen samt minskar användningen av plastpåsar.
Eventuella askkoppar bör vara placerade på papperskorgarna.

Typutformning av markbunden papperskorg.

Typutformning av papperskorg för stolpe.

Återvinningskärlen på Rosvikstorg är de första återvinningskärl kommunen har i gatumiljö.

Bilden ovan visar en papperskorg som komprimerar
soporna och därför tål extra mycket skräp. Dessa är
mycket dyra i inköp men kan vara lämpliga längs med
populära stråk. Sopkärlen går även att leasa vilket kan
vara ett alternativ.
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Karaktärsområde 2
Papperskorgar i karaktärsområde 2 måste vara vädertåliga. Pulverlackerade produkter bör undvikas om
alternativ finns. Papperskorgar som står i hamnområden ska beställas med fågelskydd. Bilderna nedan
ger bara exempel och är inga typutformningar.

Befintlig papperskorg i ett hamnområde.

Exempel på papperskorg i corten. Foto: G9

Exempel på papperskorg där material som inte tål
de väderförutsättningar som råder vid kusten.

Exemplet ovan visar samma papperskorg som på föregående sida. Den är lämplig i båda karaktärsområdena
på grund av sin kompakterande funktion.
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Planteringskärl
Planteringkärl kan användas för att skapa olika rum på en öppen yta eller för att få in grönska på platsen.
Planteringskärl ska bara användas där det inte går att anlägga rabatter eftersom de är kostsamma då
skötsel krävs i form av vattning. Påfyllningsbar vattentank i planteringskärlet underlättar skötseln. Planteringskärlen ska vara utformade likt de exempel som anges nedan. Undantag kan göras om en plats
eller ett stråk ska markeras extra.
Karaktärsområde 1
Flyttbara kärl ska vara svarta och klassiskt utformade enligt den typutformning som syns på bilden nedan. Även den klassiska tefatsmodellen tillåts. Fasta planteringskärl bör vara byggda av granit såsom på
bilden nedan.

Typutformning av planteringskärl

Platsbyggt planteringskärl av begagnade trappsteg i
granit. Fotot är taget på Rosviksgatan.
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Pelargonpelare ger mycket grönska utan att ta stor
plats. De placeras ut där man vill betona en plats och
där det är ont om grönska.

Karaktärsområde 2
Planteringslådor av corten fungerar bra i hamnområden och längs med huvudleder eftersom materialet
inte påverkas negativt av salt. Materialets råhet rimmar även bra med hamn- och industriområdens historia. Fasta planteringskärl i dessa områden kan även vara byggda av svensk granit eller trä.

Planteringskärl i Norra Hamnen i Lysekil.

Planteringkärl i Södra Hamnen i Lysekil.

Exempel på planteringskärl i Uddevalla. Lämpliga inför
framtida upprustning av exempelvis Södra Hamnen.
Sofforna har inbyggda planteringskärl.

Exempel på höga planteringskärl i corten från
Uddevallas gågata.
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Trafikstopp
Där man vill stoppa biltrafik kan trafikstopp användas. Trafikstopp bör bestå av gjutjärnspollare, granitpollare, stora granitstenar eller betongsuggor utformade som djurskulpturer.
På de flesta ställen kan granitpollare användas men vid övergångställen eller gångpassager ska granitpollare bytas ut till stolppollare med taktil märkning och reflex. I karaktärsområde 1 ska den vara
svart och i karaktärsområde 2 ska den vara grå, galvad eller i corten. Den grå varianten återfinns idag
vid övergångsställen längs med Drottninggatan och i Norra Hamnen. Den svarta varianten återfinns på
Rosviksgatan.
Sälen på bilden nedan blir en igenkänningsfaktor för Lysekils kommun och något som besökare kopplar till orten. I de fall man behöver fästa skyltar i trafikstoppet tillåts vanliga betongsuggor, detta gäller
även där reflexer behövs för att minimera olycksrisk.

Betongsäl i Södra Hamnen.

Granitpollare - återfinns på flera ställen i kommunen.

Pollare med reflex vid övergångställe på Drottninggatan. Typutformning i karaktärsområde 2.

Pollare med taktil märkning och reflex vid gångpassager på Rosviksgatan. Typutformning i karaktärsområde
1.
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Räcken och staket
Äldre handsmidda räcken återfinns på flera ställen i Lysekils kommun. I gatumiljöer, där fallrisk finns
och runt lekplatser ställs höga krav på säkerhet. Regler kring räckens utformning finns i Boverkets
byggregler. Massproducerade räcken är inte alltid billigare än handsmidda räcken och därför bör priserna alltid jämföras.
Karaktärsområde 1
Räcken och staket inom karaktärsområde 1 bör följa den färgsättning som anges tidigare i detta
dokument. På Gamlestans offentliga platser och stråk tillåts endast handsmidda räcken eller trästaket,
det vill säga inte massproducerade.

Handsmitt räcke vid trappan på kullen i Stadsparken.

Nytt handsmitt räcke med äldre stil i Engelska parken.

Massproducerat staket runt Brastad centrumlekplats.

Massproducerat räcke i gatumiljö.

Grönt trästaket runt Stadsparkens lekplats.

Ockragult plank i närheten av Havsbadsparken.
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Karaktärsområde 2
Här kan mer moderna räcken och staket användas, likt de som står i våra hamnområden idag. Räckena bör dock hålla sig till den milda färgsättning som anges tidigare i detta dokument.

Klassiskt träräcke i Södra Hamnen.

Räcke i Norra Hamnen av rostfritt stål och trä.

Ett diskret nytillverkat handsmitt räcke på Carlaberget i Lysekil. Räcket uppfyller alla krav på säkerhet enligt
Boverkets byggregler.
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Cykelpollare
Cykelpollare är att föredra framför cykelställ eftersom man lätt kan låsa fast sin cykelram i dem. Flyttbara cykelställ ska bara användas som temporära lösningar.
Vid busshållplatser eller andra populära resmål bör det finnas cykelgarage, helst med vegetationstak
såsom sedumtak eller tak med ängsvegetation. Vid större cykelparkeringar bör det finnas cykelpump
och laddningsstation för elcyklar. Färgskalan ska följa den färgsättning som anges tidigare i detta dokument. Se kommunens cykelplan för mer information om cykelvägar.

Karaktärsområde 1
Cykelpollare och cykelgarage bör vara svarta och ha en klassisk utformning.

Typutformning av cykelgarage i karaktärsområde 1.

Typutformning av cykelpollare i karaktärsområde 1.

Karaktärsområde 2
Här tillåts en mer modern typutformning. De cykelpollare som visas på bilderna ovan är endast exempel. Det finns ingen typutformning för cykelpollare eller cykelgarage angiven inom dessa områden
ännu.

Exempel på pollare av vädertålig corten som skulle
passa i karaktärsområde 2.

Exempel på diskret cykelpollare som skulle passa i
karaktärsområde 2.
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Skyltar

Våra offentliga rum innehåller en rad olika typer av skyltar. Utan inbördes hierarki och samordning ger
de lätt ett brokigt och svårläst intryck. För att undvika det ska vi sträva efter att ha så få skyltar som
möjligt utan att för den skull göra avkall på informationsbehovet. Skyltars anpassning till stadsbilden är
viktig. Det betyder bland annat att byggnaders arkitektur och uttryck måste överordnas skyltars karaktär, med undantag av trafikskyltar.
Tänk på att:
• Förbudsskyltar ska undvikas. Det är bättre att hänvisa till var en aktivitet tillåts än att pryda våra
offentliga rum med förbud.
• Skyltar ska vara diskreta och tydliga. Antal skyltar ska begränsas för att öka läsbarheten.
• Egna skyltar får endast sättas upp på verksamhetens fasad eller i anslutning till denna. För att få
sätta upp hänvisningsskyltar i gatumiljö behövs tillstånd från kommunens trafikingenjör.
• Ny skylt eller väsentlig ändring av skylt större än 1 kvm inom detaljplanerat område kräver
bygglov. Längs med bilvägar utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
• Skyltar på en byggnad som klassas som kulturhistoriskt värdefull har bygglovsplikt oavsett skyltstorlek.
• Bra belysning av skyltar är viktig. Belysning av skylt ska ordnas så att den inte bländar förbipasserande eller stör boende.
• Armaturer för belysning av skyltar ska väljas utifrån byggnadens arkitektur och karaktär. Armaturerna bör generellt vara diskreta och färganpassade. Skyltar med friliggande bokstäver belyses bäst
genom att belysa fasaden bakom skylten. Då framträder texten tydligt. Stor vikt bör läggas vid att
elanslutningar, kablar och liknande döljs.
• Rörliga, blinkande eller bildväxlande skyltar tillåts inte.
• Skyltar får inte utformas så att de kan förväxlas med trafikskyltar.
• Kommunens logotyp ska finnas med på kommunala skyltar, med undantag för vägvisare.

Trafikskyltar
Trafikskyltar förekommer både på gågator och i trafikmiljö. Dessa skyltar bör anpassas så väl som
möjligt till miljön. Längs gågator ska skyltar förankras i skyltbåge. Färg på bågen bör vara svart. Skyltbågen ska vara tillgänglighetsanpassad, så att olycksrisk minimeras. I trafikmiljö ska skyltarna hålla de
standardmått som lagen kräver. De placeras ut av kommunen.

Gatunamnsskyltar
Gatunamnsskyltar ska i de flesta fall vara vita med svart text. Inom Gamlestan och de äldre delarna av
exempelvis Fiskebäckskil och Grundsund ska det dock vara mörkblå emaljskyltar med vit ram och text
enligt bilden ovan.

Gatunamnsskylt i Gamlestan
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Stadsskyltar
Stadskyltar är skyltar som exempelvis visar vägen till stadens sevärdheter eller berättar om stadens
kulturhistoria.
I begreppet stadsskyltar ingår informationstavlor, kuriosaskyltar och anslagstavlor
För dessa gäller följande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens logotyp ska finnas med på samtliga stadsskyltar som kommunen sätter upp.
Storleken på själva skylten anpassas till budskapet och mängden information. Texten ska vara så
kortfattad och enkel som möjligt.
Utländska texter ska vara professionellt översatta.
Kartor och symboler, till exempel för turistinformation, parkering eller wc, ska vara tydliga och ha
ett traditionellt utseende.
Undantag får göras för regionala och nationella skyltar vilka får lov att frångå de krav som ställs på
kommunala skyltar.
Typsnitt ska vara i enlighet med kommunens grafiska profil.
Material och färgsättning på stativ ska följa det som anges tidigare i detta dokument för de två olika
karaktärsområdena.
Skyltarna ska vara lågt placerade eller vinklade för att vara tillgänglighetsanpassade.
Skyltarna bör ha QR-kod eller annan digital lösning så att informationen på dem går att få uppläst
via mobiltelefon.

Informationstavlor
Typutformningen i karaktärsområde 1 är likt fotot ovan till vänster eller liknande med en klassisk
utformning. I karaktärsområde 2 kan man tänka sig ett mer modernt uttryck likt fotot ovan i mitten. I
naturområden bör de se ut likt fotot ovan till höger. Följande gäller bägge karaktärsområden:
•

Bakgrundsfärgen ska vara vit eller svart. Texten ska vara svart eller vit beroende av bakgrund.
Överst på skylten ska det finnas en tydlig rubrik som är minst 8 cm (310 pt i Arial) hög. Ta i första
hand hjälp av kommunens kommunikatörer, anlita vid behov en konsult.
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Kuriosaskyltar
Kuriosaskyltarna innehåller exempelvis information om byggnaders historia eller specifika platsbundna händelser. Den kan antingen vara formad som en bok eller bestå av en enkel skylt. Kuriosaskyltar
innehåller inte samhällsviktig information och kraven på tillgänglighet är därför lägre.
För kuriosaskyltar gäller följande:
• I karaktärsområde 1 ska bakgrundsfärgen vara svart. Texten bör vara i guld eller vit. Runt texten
bör det finnas en ram likt på några av exemplen nedan. För ett gammaldags utseende kan texter
och logotyp tryckas i relief och handmålas i guldfärg. Själva bakgrunden kan då vara i sandblästrad
aluminium.
• I karaktärsområde 2 bör bakgrundsfärgen följa den färgsättning som anges tidigare i detta dokument. Skyltarna kan även ha ett mer modernt utseende.

Kuriosaskylt i Gamlestan i Lysekil.

Kuriosaskylt med guldfärgad text i relief.
Foto: Rosengren & Nilsson group AB

Vinklad kuriosaskylt med ram runt.
Foto: Rosengren & Nilsson group AB

Kuriosaskylt formad som en bok. Skylten
står vid före detta gasmaskfabriken i Brastad.

Vackert och finurligt utformad skylt från parken runt gården Näs, Astrid Lindgrens barndomshem.
Skylten går att öppna och blir då som en bok.
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Anslagstavlor
Anslagstavlor i karaktärsområde 1 bör vara klassiskt utformade likt foto nedan. Fiskarna längst upp på
anslagstavlan är i relief och handmålade i guld, bakgrunden i svart sandblästrad aluminium. Anslagstavlor bör alltid ha integrerad belysning.
I karaktärsområde 2 kan man tänka sig en mer modern formgivning av anslagstavlor med de färger
och material som anges tidigare i detta dokument.

Anslagstavla på Kungstorget i Lysekil.

Ett bra exempel på en vinklad informationsskylt.

Vägvisare
Vägvisare likt den på bilden nedan står idag i Brastad centrum och i Stadsparken. Detta är typutformningen för karaktärsområde 1. I karaktärsområde 2 tillåts ett mer modernt utseende som följer den
färgsättning som anges tidigare i detta dokument. Underkant på den nedersta riktningsvisaren ska vara
minst 2,3 m över mark om den står i ett utrymme där människor går, exempelvis på en torgyta.

Vägvisare i Stadsparken.
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Fasadskyltar
Fasadskyltar används främst som butiksskyltar och kan antingen vara fasta skyltar, flaggskyltar eller
flaggor. Viktigt är att de harmoniserar med byggnadens karaktär och inte stör gående eller trafik genom att ta upp för mycket av gaturummet.
Följande gäller:
• Fasadskyltar till butiker längs med Kungsgatan bör vara flaggskyltar likt de ovan.
• Fasadskyltar bör följa den färgsättning som anges tidigare i detta dokument. I karaktärsområde 2
kan skyltarna ha ett mer modernt uttryck.
• Underkant på fasadskyltar ska vara minst 2,3 m ovan mark, de får sticka ut max 1,2 m från vägg.
• Skyltar på fasader ska anpassas till husets arkitektur, de bör ej skymma viktiga fasaddetaljer.
• Skyltar ska inte placeras över takfoten på en byggnad.
• Skyltar ska främst placeras på bottenvåningens fasad.
• Skyltlådor/ljuslådor är inte tillåtna om det inte är särskilt motiverat eftersom de bland annat orsakar ljusföroreningar. För mer information kring ljusföroreningar se under rubrik ”Belysning”.
• Fristående bokstäver som på bilden nedan är bättre än stora skyltlådor/ljuslådor. Vill man ha belysning kan man belysa fasaden bakom bokstäverna eftersom de då framträder mycket tydligt.

Fristående bokstäver är att föredra framför stora skyltlådor eftersom de inte påverkar byggnadens uttryck lika
mycket. Se exempel på skyltlåda ovan till höger. Skyltlådan passar inte till stenhuset som usprungligen uppfördes om privatvilla för Lars Laurin enligt arkitekten Hjalmar Zetterströms ritningar.
Foto: Rosengren & Nilsson group AB
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Trottoarpratare och varuställ
Trottoarpratare, varuställ eller liknande ska placeras så de inte påverkar framkomligheten. Tillstånd
krävs och ansökningsblankett finns på Polismyndighetens hemsida. Kommunen tar ett kvadratmeterpris för allt som ställs på allmän plats. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

•
•
•

•
•
•
•

Generellt gäller följande regler:
Trottoarpratare ska följa den färgsättning som anges tidigare i detta dokument.
Trottoarpratare ska vara försedda med sarg nedtill för att minimera olycksrisken. Det är först vid
nyinköp som detta krav ställs.
Varuställ ska vara utformade på motsvarande sätt, det vill säga ha en sarg i nedtill, och om hjul
finns ska de vara låsbara. Varuställets djup får som mest vara 75 cm, dess bredd ska anpassas till
förhållandena på plats.
Trottoarpratare och varuställ placeras så att ett fritt gångutrymme på minst 1,2 m säkerställs. Om
trottoarprataren har sarg nedtill får de placeras längs med fasad.
Trottoarpratare och varuställ får inte vara siktskymmande eller blockera taktila stråk.
Generellt gäller att endast en trottoarpratare och ett varuställ per näringsidkare får ställas ut men
man kan få tillstånd att ha flera om det fungerar på platsen.
Trottoarpratare och varuställ får endast finnas utplacerade under verksamhetens öppettider.

Typutformning för tillgänglighetsanpassad trottoarpratare. Sargen nedtill minskar olycksrisken för personer som
använder käpp för att orientera sig.
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Uteserveringar
Uteserveringar lockar människor och bidrar till en levande stad. Det är också en viktig del av verksamhetens marknadsföring. För att staden ska behålla sin attraktionskraft är det viktigt att uteserveringarnas utformning stämmer överens med stadens identitet/uttryck. Inom kommunen finns allmänna krav
på uteserveringar.

Exempel på genomsiktliga staketsektioner med sarg nedtill.

Utformning
Uteserveringar ska vara underordnade övrig stadsbild och i helhet ge ett luftigt intryck. Möjligheten att
få tillstånd till uteservering samt storleken på denna styrs därför mycket av hur omgivningen ser ut.
Generellt gäller följande:
• Uteserveringen ska vara tillgänglighetsanpassad. I första hand ska befintlig markbeläggning utgöra
uteserveringens golv. Vid ojämnheter såsom en mycket ”skrovlig” gatubeläggning eller stark lutning, kan man få jämna ut ojämnheter med hjälp av ett trädäck som golv. Detta prövas från fall till
fall. Viktigt är att eventuellt trädäck är tillgänglighetsanpassat och kan nås via en ramp samt att det
inte blir för högt. Rampen får luta max 5 % (1:20).
• En uteservering får inte vara bredare än verksamhetens fasad mot gatan. I enstaka fall kan undantag göras.
• Minsta hinderfria bredd på passerande gångbana ska vara 1,5 meter.
• Placeringen av uteserveringen får inte hindra framkomligheten eller innebära att utrymningsvägar
eller brandgator blockeras eller försämras.
• Eventuellt staket runt uteserveringen ska vara genomsiktligt. Tross, kedja eller ramverk av smide
rekommenderas. Färgsättningen ska följa de råd som anges tidigare i detta dokument. Vill man
rama in uteserveringen ytterligare kan man använda sig av enfärgad markisväv utan reklam i
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•
•
•
•
•
•

staketsektionerna, även den i en kulör som följer den färgsättning som anges tidigare i detta dokument. Plast är inte tillåtet.
Staket eller annan avgränsning ska ha markerad kant längs med marken. Kanten är till för att minimera olycksrisken. Observera att hela avgränsningen ska placeras inom ansökt yta.
Reklam får inte förekomma på staket annat än i form av diskreta informationstavlor med exempelvis öppettider, logotyp, hemsideadress, telefonnummer eller meny.
Plastmöbler på uteserveringen tillåts inte. Möblerna ska passa till markbeläggningens eventuella
ojämnheter och lutningar. Personer med rullator, barnvagn eller rullstol ska kunna komma fram
mellan utemöblerna.
Markiser och parasoller ska kunna fällas in eller avlägsnas. Ingen del av dem ska sticka ut utanför
avgränsningen. Eventuella värmekällor ska vara godkända av räddningstjänsten.
Under uteserveringssäsongen ansvarar sökanden för att närområdet inom och kring beviljad uteservering hålls rent och snyggt. Det är av största vikt att uteserveringen tillhandahåller erforderligt
antal papperskorgar.
Utformning av uteservering ska redovisas i ansökan. Önskas en fristående trottoarpratare i anslutning till uteserveringen ska det inkluderas i ansökan. Observera att ansökt yta endast är till för
uteservering. Eventuella upplag får inte förekomma inom ytan.

Ansökan om tillstånd för uteservering

Ansökan för en uteservering söks hos Polismyndigheten som samråder med kommunen. Det krävs
en ny ansökan varje år. Blankett finns på Polismyndighetens hemsida. Om alkohol ska serveras inom
uteserveringen ska det ordinarie alkoholserveringstillståndet kompletteras med ett separat tillstånd för
uteserveringen. Ansökan sker via kommunens alkoholhandläggare. Observera även att vissa typer av
uteserveringar kräver bygglov. Kontakta bygglovsenheten för mer information kring detta.
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Sol- och regnskydd
Sol- och regnskydd kan vara markiser, parasoll eller skärmtak. Deras placering, höjd, bredd, längd och
färg ska anpassas efter platsens karaktär och förutsättningar.
Följande gäller:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol- och regnskydd får inte vara placerade lägre än 2,5 m över marken.
En markis kan kräva bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.
Markiser eller dylikt ska inte vara så stora att de behöver markstöd. Med markstöd kan uteserveringen upplevas mer som en tillbyggnad.
Vid uteserveringar får de inte sticka ut utanför den tillåtna serveringsytan.
Markiser och parasoll bör bestå av exempelvis markisväv. Plast är inte tillåtet.
Markiserna ska var enfärgade och kulör ska väljas utifrån den färgsättning som anges tidigare i
detta dokument.
Butikers logotyp, telefonnummer och hemsideadress ska vara i liten skala. Annan information såsom exempelvis sponsrad reklam får inte förekomma.
Eventuellt skärmtak ska ge ett nätt och luftigt intryck. Stommen ska vara av trä eller metall och
täckning av plåt, glas eller likvärdigt.

Exempel på passande markis för Kungsgatan.
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Belysning
Det här kapitlet hade traditionsenligt varit indelat i funktionell belysning och effektbelysning. Det är
dock ett förlegat synsätt som varken tar hållbarhet eller långsiktiga konsekvenser i beaktande. Hållbarhet innebär inte enbart att materialet håller länge, utan innefattar även ekologiska, sociala och
ekonomiska aspekter. En hållbar ljusdesign uppnås genom att planera för rätt ljus på rätt plats, vid rätt
tidpunkt.
Belysning som ökar tillgängligheten till en plats och upplevs som attraktiv lockar människor att vistas
och använda platsen. En bebyggd miljö som inte används kan vara en dålig ekonomisk investering, en
markresurs som inte utnyttjas till fullo.

EN FÖRLEGAD METOD SOM
SAKNAR HELHETSSYN

Lekplatsen i Stadsparken är ett bra exempel där belysningen är en del av helheten. Det rosa ljuset på rutschbanan i bakgrunden, ger både en effekt och ett funktionellt ljus att leka i. Det belysta trädet bildar en ljus, vertikal
yta, vilket gör att hela platsen upplevs ljusare, trivsammare och tryggare.
Foto och ljusdesign: Frida Almqvist, Light Bureau.
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Analysmetod

För att uppnå hållbarhet i belysningen behövs rätt metod. En holistisk metod som utgår från platsens
förutsättningar.
•

Rumsliga förutsättningar. Hur ser den fysiska miljön ut? Vad har den för skala? Vilka vyer/utblickar
finns? Vilka gränser och landmärken finns?

•

Sociala förutsättningar. Hur ser belysningsbehoven ut och vad behövs för att bidra till en känsla av
trygghet? Exempelvis möjligheten att se mötandens ansikten ordentligt, möjlighet till aktiviteter
efter mörkrets inbrott samt känslan av mänsklig närvaro genom exempelvis upplysta skyltfönster.

•

Identitetsskapande förutsättningar. Vilken karaktär har platsen? Vilka arkitektoniska, kulturella och
naturliga värden finns det att lyfta fram? Hur skapas en tydligare identitet för platsen?

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
Att uppfatta rummets gränser, att känna igen sig
och kunna orientera sig är grundläggande för
den upplevda tryggheten. I mörker försvinner
de kvaliteter som syns dagtid. Det rumsskapande ljuset har därmed uppgiften att framhäva
rummet genom ljus som beskriver platsens
gränser, struktur, rytm, skala, hierarki och riktning. Rumsskapande ljus ger en god överblick
och ökar orienterbarheten.
Socialt ljus - ljuset och människan
Trygghet är ett begrepp som relaterar till en
känsla som är upplevd och personlig. Kvinnor
och män upplever otrygghet på olika typer av
platser men gemensamt är att många känner sig
otrygga i tätortsmiljöer.
Social kontroll, det vill säga närvaron av andra
människor är den viktigaste faktorn för upplevd
trygghet. När man skapar en attraktiv belysning
väljer människor att vistas på en plats, den befolkas och upplevs tryggare.
Eftersom fler kvinnor än män upplever otrygghet och kan begränsas i sin rörlighet på mörka
platser är belysning även en jämställdhets- och
tillgänglighetsfråga.
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Det integrerade ljuset i räcket och den upplysta muren i
bakgrunden ger en tydlig överblick av Engelska parken,
samtidigt som murens vackra material och textur lyfts
fram. Murens belysning ger även ljus på gångytan. Den
tillför både funktion och effekt.
Foto och ljusdesign: Frida Almqvist, Light Bureau.

Befolkade platser upplevs tryggare
Befolkade platser upplevs tryggare. På obefolkade platser kan den upplevda tryggheten öka om det
finns upplysta skyltfönster, entréer, trapphus eller bostadsfönster.
Att kunna se och identifiera andra människors ansikten är viktigt för att kunna skapa mänskliga möten.
Den upplevda tryggheten ökar också genom att miljön känns omhändertagen och trivsam. Faktorer
som kan påverka detta är hur väl belysningen är anpassad till den mänskliga skalan, exempelvis att
belysningsstolpar inte är så höga.

Omgivningen kring konstgräsplanen i Lysekil är en plats som upplevts otrygg men har nu rustats upp med ny
belysning och markbeläggning. Förutom att ta bort bländning och tillsätta ljus där det saknades, har platsen fått
en tydlig identitet som ska locka till vistelse på platsen.
Foto: Anki Sandinge. Ljusdesign: Frida Almqvist, Light Bureau.

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten
Det identitetsskapande ljuset ger karaktär och identitet till platsen. Genom att utstråla en positiv och
attraktiv identitet skapas grunden för att folk ska känna gemenskap, stolthet och ägandeskap över sin
närmiljö och då kommer de också att ta hand om den och skydda den.
Att engagera folk i beslutsprocesser och projekt, kan vara ett sätt att skapa en känsla av ägande. Man
måste dock se upp med att inte skapa för mycket förväntningar, genom att exempelvis rådfråga de
boende, men sedan inte följa upp eller genomföra projekten.
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Ytterligare planeringsråd:
•

Armatur ska väljas och placeras så att risken
för skadegörelse blir så liten som möjligt.

utgöras av lägre stolphöjder (3,5 - 4 m). Vid vägsnitt ska höjden vara högre.

•

Armaturens formspråk ska passa in i omgiv- •
ningen.

•

Typ och höjd på stolpar anpassas till miljön,
likaså ljuskälla.

Vid planering av ny belysning bör ljussättningarna provbelysas så att resultatet kan ses innan
beslut om genomförande tas.

•

•

Där man vill understryka en unik karaktär
kan en annan utformning vara aktuell så
•
länge den genomförs enhetligt och samspråkar med omgivningen.

Slutbesiktning av både gestaltning och installation ska göras och dokumenteras.
Relationshandlingar (ledningsdragning) ska tas
fram efter varje installation och läggas i kommunens interna GIS-kartor.

•

Bländning ska undvikas och ljuskällan ska
ha god färgåtergivning.

•

Ljuskällor ska ha låg energiförbrukning och god
ljuskvalitet.

•

Huvudstråk för gående och cyklister ska
alltid vara belysta. Målpunkter såsom övergångsställen och busshållplatser ska vara
extra belysta.

•

Ljuset ska i största möjliga mån vara nedåtriktat
och avbländat för att undvika ljusföroreningar.

•

Ljuset ska styras på ett sådan sätt att det är anpassat till behovet för stunden. Närvarostyrning,
nattsänkning och olika förinställda ljusscenarier
är några alternativ för att spara energi och minimera påverkan på djur- och växtlivet på platsen.

•

I miljöer där bara gående och cyklister rör
sig bör stolphöjder anpassas efter mänskliga
skalan, det vill säga i största möjliga mån

Rekommendationer
Stolpar
•

Koniska eller raka stolpar används i parker och
på lekplatser. Koniska stolpar ger ett smäckrare intryck.

•

•

Komposit- eller stålstolpar används. Kompositstolpar kan beställas med extra förstärkning i
toppen för tyngre armaturer. Kompositstolpar
med Gelcoat rostar inte.

Elskåp

•

•
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Varmförzinkad + pulverlackad, termoplastad
eller varmförzinkad + rotlackad i passande
kulör. Termoplastade stålstolpar har korrosionsklass C5. Varmförzinkade stålstolpar med
rotlack har C3 för stolpen och C5 för rotlacken.
Varmförzinkade + pulverlackade stålstolpar
har korrosionsklass C5.
Eventuella eluttag eller dylikt som fästes på
stolpen ska följa den färgsättning som stolpen
har. En svart stolpe ska exempelvis ha ett svart
eluttag.

•

Klistermärken med siffror som anger stolpens identitet ska placeras diskret, det vill
säga inte i blickfånget för passerande.

Skåpen ska vara galvaniserade/varmförzinkade. Elskåp ska placeras så diskret som
möjligt, och är det flera på rad ska de stå
samordnat. Där elskåpen i karaktärsområde
1 inte kan placeras tillräckligt diskret, ska
de vara lackerade i passande färg till belysningsstolpar eller övriga detaljer såsom
bänkar eller papperskorgar på platsen.

Fundament
•

Betongfundament ska sättas enligt AMA
anläggning DEF33, så att max 8 cm sticker
upp över marken, helst 5 cm. Avvikelser ska
motiveras och dokumenteras.

Ljusföroreningar
Ljusföroreningar, Light Pollution, är ett allvarligt, underskattat och ökande problem, inte bara globalt
utan även i Sverige. Ljusföroreningar uppstår då artificiellt ljus strålar upp i himlen från oavskärmade
armaturer, men även reflekterat ljus från ytor. Även ljusstyrkan, ljusets polarisering och flimmer har
påverkan. Dessutom är belysningen tänd under en allt större del av dygnet, vilket har allvarliga konsekvenser för olika typer av nattaktiva djurarter som är beroende av mörker.
Ljusföroreningarna har som konsekvens att stjärnhimlen inte syns och att djur som orienterar sig efter
stjärnorna får problem att navigera. Ljuset kan även påverka deras dygnsrytm och hur de rör sig, och
i andra fall kan djuren få svårt att hitta föda eller så blir de lättare byte för andra arter om de dras till
ljuskällor som är tända nattetid. Den så kallade dammsugareffekten medför att en tredjedel av alla
nattfjärilar som dras till ljuskällor på nätterna har dött morgonen efter, antingen på grund av utmattning eller för att de ätits upp.

Illustrationen visar aktorer som man vid ljussättning kan arbeta med för att minska negativ påverkan på djur
ocn insekter. Illustration gjord av Johan Eklöf, PhD, fladdermusforskare och författare.

Olika djurarter som fiskar, insekter, fladdermöss, grodor och rovdjur är känsliga för olika våglängder i
belysningen. Vissa arter störs till exempel av gult ljus, medan andra störs mera av vitt ljus.
Fladdermössen är en fridlyst och fredad art enligt Artskyddsförordningens 4§ och i vissa fall av jaktlagstiftningen (3§ jaktlagen) och av en europeisk konvention, Eurobats, som även innefattar fladdermössens boplatser och viktigaste jaktrevir. Man får alltså varken skada eller störa fladdermöss.
För att hantera problemet med ljusföroreningar och miljöpåverkan bör man utreda förutsättningarna
på platsen innan beslut tas om belysning. Mitt inne i centrum kanske det inte är relevant, men ska man
belysa en tidigare mörk plats, som till exempel en gammal kyrka och kyrkogård, bör man låta göra en
artinventering för att få reda på om där finns till exempel fladdermöss. Det är viktigt att få veta vilken
art det i så fall är, för de flesta arterna ligger i ide vintertid, men inte alla. Belysning behövs främst vintertid och under vår och höst.
För att minimera belysningens skadliga effekter bör man planera belysning endast där det behövs,
minska ljusintensiteten samt skärma av armaturerna så mycket det går, utan att ge avkall på trygghet
och säkerhet för människan. Man ska försöka se till att det finns sammanhängande mörka områden
eller korridorer för arter som är beroende av mörker för sin överlevnad.
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Produktförslag
På följande sidor föreslås några armaturtyper som ska vara standard, men varje projekt är unikt, och
om platsens förutsättningar kräver det, kan andra armaturer användas. Detta förutsatt att produktkraven i övrigt följs, och att det inte skapas orimliga olägenheter för driften.
Karaktärområde 1
Här eftersträvas en klassisk utformning på pollare, armatur och stolpar. De typutformningar som föreslås nedan är redan utsatta på olika platser i stadsmiljön idag.

Typutformning på torg, längs gångvägar och i parker.

Typutformning av pollare.

Typutformning av böjd stolpe och armatur längs med
gator inom karaktärsområde 1. Armaturen finns längs
med Rosviksgatan.

Typutformning av stolparmatur i Gamlestan. Bilden till
höger visar en stolparmatur som finns i Fiskebäckskil
idag. Den kan vara lämplig inom liknande miljöer i
våra tätorter.
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Karaktärsområde 2
Längs med Norra Hamngatan, Drottningatan och delar av Landsvägsgatan står den stolparmatur som
visas på bilden nedan. Den blir vår typutformning längs med bilvägar inom dessa miljöer.
Längs med gångstråk i hamn- och naturmiljöer är det lämpligt att använda mindre stolparmaturer
eller belysningspollare. Belysningspollare är bra eftersom de inte förstör utsikten men längs med vissa
sträckor behövs stolparmatur för att få tillräckligt ljus.
Belysningspollarna i hamnmiljöer bör tåla det väderutsatta läget och bestå antingen av varmförzinkat
stål, rå aluminium eller corten. Aluminium med extra korrosionsskyddsbehandling (korrosionsklass C5)
kan också användas. Se exempel på bilderna nedan. Stolparmatur kan utrustas med fågelskydd för att
förhindra att måsar sätter sig på dem.

Diskret pollarbelysning längs med strandpromenad.
Foto: Louis Poulsen.

Exempel på pollare i corten.
Foto: Louis Poulsen och Ateljé Lyktan.

Befintlig stolparmatur längs med Norra Hamngatan,
Drottninggatan och delar av Landsvägsgatan.
Foto: Ateljé Lyktan.

Exempel på armatur längs med gångytor i karaktärsområde 2. Armaturen finns både med cortenlack och
med lack i kulör RAL 9006. Foto: Fox lightning
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Produktegenskaper

Ljuskvalitet
För de flesta tillfällena lämpar sig ett varmvitt ljus väl för ljussättning. Andra färgtemperaturer kan användas för specifika ändamål, såsom att belysa ett visst material, som framhävs bättre genom en kal�lare färgtemperatur. För gatubelysning rekommenderas 3000K och för parker och stråk 2700 – 3000K.
Ljuskällorna ska ha god färgåtergivning (minst Ra/CRI 80), en livslängd på minst 50 000 timmar och
armaturerna ska vara välavskärmade för att undvika bländning. En armatur som inte bara ska lysa upp
sig själv för att markera sin position, ska ha en anständig verkningsgrad, det vill säga ge tillräckligt
många armaturlumen för att motivera användningen.
Material
•
•
•

•
•
•
•
•

Vid nybyggnation ska led användas.
Vid klimatutsatta områden bör korrosionsklass C5 väljas om möjligt för armaturer i metall.
Aluminium bör vara så ren som möjligt. Extruderad aluminium är bättre än gjuten aluminium. Bra
aluminiumlegering för armaturer är EN AC 44 300. Om möjligt, ge denna en kataforetisk behandling (Cataphoretic coating) och se till att rostfria skruvar som används till aluminiumarmaturer är
Geomet-behandlade, så galvaniska strömmar (bimetallkorrosion) mellan materialen undviks.
Täta springor/fogar med tätningsmedel för att förhindra saltvatten från att tränga in i fogen.
IK-klassen (vandalklassen) ska vara så hög som möjligt. För en lyktarmatur eller pollare minst IK08.
Val av IK-klass görs beroende på armaturens placering och utsatthet.
Armaturer med hög IP-klass (IP 65 eller högre) bör väljas. I vissa undantagsfall (till exempel för historiska armaturer) kan en lägre klass väljas, men endast efter noga övervägande. Takfotsarmaturer
kan ha IP 44 i skyddat läge.
Armaturer bör minst ha en garantitid/produktansvarstid på fem år, gärna tio år på grund av det
väderutsatta läget
För information om färgsättning, se tidigare i detta dokument.

Exempel på olika socklar som kan användas vid styrning av belysningen.

Styrning - för en smartare stad

För att gå mot ett hållbart samhälle behöver även stadens belysningsstyrning anpassas.
•

Belysningen ska ha behovsanpassad styrning. Det betyder att gatubelysning dimras ner till 20 %
för att spara energi, pengar och minimera ljusföroreningar. Tid för dimring kan vara mellan klockan
00:00 – 05:00 då det är mindre trafik.

•

Varje plats och projekt ska utvärderas i syfte att hitta möjlighet till energibesparing utan att det går
ut över säkerhet och trygghet.

•

I Lysekils kommun används ett belysningsstyrsystem som heter Light Systems. Nya gatubelysningsarmaturer kan vara försedda med socklar likt de ovan. Förprogrammerad nattsänkning kan användas.
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•

Nya armaturer som installeras bör vara bestyckade med DALI2-drivdon, D4i-don eller likartat.
DALI är ett vedertaget protokoll för att kontrollera intensitet, av/på och även få information om
drivdonets status. Ett drivdon som är märkt med DALI2 har gått igenom oberoende tester och kan
därför uppvisa att det uppfyller den standard som är satt av DiiA, en organisation bestående branschens parter. D4i–don är ett drivdon som kommunicerar DALI men är anpassat för gatubelysning.
Drivdonet kan rapportera ytterligare data anpassat för smart belysning. Läs gärna mer på https://
www.dali-alliance.org/.

•

Analoga drivdon och reläfunktioner ger ingen möjlighet till rapportering tillbaka till systemet.

•

Nya styrsystem, så kallade Control Managment System (CMS) som installeras i framtiden bör ha
öppna Application Program Interface (API) och möta branschens olika standarder så som TALQ2.
TALQ2 är ett operatörsoberoende kommunikationsprotokoll för styrsystem. Ett system som möter
denna standard kan kommunicera med andra system från andra tillverkare och de olika systemens
databaser redovisar sin insamlade data tillsammans och korrekt.

•

Befintligt styrsystem ger inte möjlighet till att justera ljusnivåerna. Det är däremot möjligt att lokalt
i stolpluckan eller i närliggande skåp placera en DALI- eller analog kontroller som justerar ljusnivån. Det befintliga styrsystemet sköter då fortsatt tändning och släckning.

•

För dynamisk belysning kan en Digidot C4-enhet användas för DMX-styrning. Enheten placeras i
närmaste elskåp och programmeras en gång med valfritt styrsystem, för att sedan ”spela upp” det
förprogrammerade scenariot varje gång enheten får ström.

Styrsystem i praktiken.
Illustration: Frida Almqvist, Light Bureau.
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Underhåll kan minska skadegörelse

Det är viktigt att sköta underhållet på anläggningen för att verka för en sammanhållen och attraktiv
utemiljö. Underhåll är även viktigt ur trygghets- och säkerhetssynpunkt.
Om en plats börjar upplevas som nedsliten och dåligt skött kan det leda till ökad skadegörelse, vilket
kan generera en känsla av otrygghet.
Ett exempel: Om ett fönster blir krossat i en byggnad och man låter det vara som det är, tar det inte
lång tid innan alla rutor är krossade och det börjar dyka upp klotter på väggarna. Det här gäller i alla
miljöer, oberoende av närhet till stadskärnan eller vilken samhällsklass som bor i området.
Om man däremot, helst inom ett dygn, hinner åtgärda skadegörelsen kan det få effekten att platsen
lämnas ifred, då den känns väl omhändertagen. Ibland kan man få byta samma armatur flera gånger
men till sist får den vara ifred.
(Läs mera i ”The police and Neighborhood safety, Broken Windows”, James Q. Wilson, George L. Kelling.)

För att underhållet ska bli så enkelt som möjligt, är det bra om antalet olika armaturer och stolpar är
begränsat, så att det finns möjlighet att ha ett par extra på lager eller reservdelar till dem.

Uppe på kullen i Stadsparken är det viktigt att städning görs grundligt och ofta, så ruinen inte känns som ett
tillhåll utan kan bli en spännande utsiktsplats även kvällstid.
Foto och ljusdesign: Frida Almqvist, Light Bureau.
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Julbelysning
Syfte och måbild är att bidra till att:
• förverkliga vision Lysekil 2030
• sätta Lysekils kommun på kartan, även på vintern
• skapa en stolthet och en positiv inställning till kommunen
• ett gott samarbete med gymnasiet samt andra kommunala verksamheter
• locka nya invånare till Lysekils kommun genom att visa att staden är aktiv även på vintern
• invånare från alla kommundelar ska känna sig delaktiga
• förbättra folkhälsan genom att locka till vinterpromenader samt öka känslan av trygghet
Hur?
En metod för att förverkliga ovanstående är att skapa en attraktiv julljuspromenad som lockar boende
från alla kommundelar och besökare. Utöver detta kan man satsa på juldekorationer vid entréer till
tätorterna eller på centrala mötesplatser.
Allmänheten kan engageras vid exempelvis val av dekorationer eller genom att andra typer av evenemang genomförs i samband med att julljusbelysningen tänds. Exempelvis anordnas tävlingen om vem
som har bäst dekorerat skyltfönster.

För att julbelysningen ska få en enhetlig utformning rekommenderas följande:
•
•
•
•

varmvitt ljus (gult) bör väljas framför kallt (blått)
maximalt två och helst en färg på ljuset per uppsättning
stråk och platser bör ha en liknande ljussättning längs/över hela ytan
val av elmaterial ska innehålla rätt kapslingsklass för att tåla väder och vind. Det benämns med
IP-klass. Vid inköp är IP-klass 65-68 att föredra.

Bilden ovan visar en ljuskloten i rondellen Ovalen i
Lysekil. Ljusinstallationer vintertid stärker stadens attraktionskraft, den upplevda tryggheten och folkhälsan.
Foto: Anki Sandinge

Varmvit julbelysning skapar en mysig stämning. Fotot
är taget på Alingsås ljusshow som genomförs varje år.
Foto: Mikael Lennartsson.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Kommunhuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut

40

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-25

SBN 2021-000620

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Peter Karlsson
peter.karlsson2@lysekil.se

Upphandling av strategisk samverkansentreprenad för
sjöentreprenader för åren 2022-2030
Sammanfattning
Lysekils kommun står inför behovet av omfattande entreprenadverksamhet inom
det marina området, vilket visat sig inte minst i den revidera underhållsplan som
förvaltningen utarbetat under hösten 2021.
Förvaltningen föreslår i denna tjänsteskrivelse att kommunen upphandlar en s k
samverkansentreprenad (partnering) med en sjöentreprenör, med syfte att i ett
tidigt skede få stöd i planeringen, och att knyta upp och därmed säkerställa tillgång
till resurser för maritim entreprenadverksamhet under lång tid framöver.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att under
2022 genomföra en strategisk upphandling av samverkansentreprenad (s k
partnering) för åren 2022–2030 avseende sjöentreprenör.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
upphandlingen ska vara baserad på ABK 09 i planeringsskedet (fas 1), och ABT 06
(totalentreprenad) i genomförandeskedet (fas 2) av ett projekt.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under
hösten 2022 arbeta fram ett förslag till en objektsplan för
samverkansentreprenaden.
Ärendet
Förvaltningen har noterat långa ledtider från beslut till att sjöentreprenader
genomförs, och att det finns ett långsiktigt behov av främst personella resurser för
maritim entreprenadverksamhet i kommunen.
Antalet företag som ägnar sig åt och är specialiserade på sjöentreprenader är
relativt få, vilket innebär att det blir allt svårare att få såväl investerings- som
underhållsbehov tillgodosedda.
Förvaltningens synpunkter
Lysekils kommuns kajer och småbåtshamnar är i mycket stort behov av renovering.
Med de stora investeringar som krävs är prioriteringar nödvändiga, men samtidigt
måste kommunen snabbt kunna omprioritera om saker sker som mer akut behöver
åtgärdas.
Antalet företag som ägnar sig åt sjöentreprenader är mycket begränsat, vilket gör
att det är svårt för mindre kommuner att ”ta plats” och att därmed få sina planerade
entreprenader utförda i tid.
Med en engagerad entreprenör och dennes personal, såväl anställda, projektörer
och underentreprenörer, kan kommunen enkelt tillgodogöra sig den erfarenhet som
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kommer att krävas för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ta sig an kommande
utmaningar.

Måns Werner
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef tekniska avdelningen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Arbetsprogram detaljplaner

Pågående DP

Ej pågående DP
Troligt Antagande

PRIVATA PLANER
Lysekil

Program

Samråd

Granskning Antagande

2022

2022

Jan-Jun

Jul-Dec

Antagandebeslut
SBN

KF

Boendeformer
Småhus

Annat

Lägenheter

Gullmarsbadens camping

-

-

camping

Norra Hamnstranden
Dona 2:1
Del av Kyrkvik 1:50 m fl (Höjdgatan)
Ulseröd 1:29
Mariedal 3:19 mfl
Slätten 1:339 (Revolvern)
Södra hamnen 13:1 (Hotell Lysekil)
Gamlestan 1:3 m fl

-

100+

hotell/kontor/handel/trygghetsboende

-

ca 30

Flerbostadshus

-

-

ta bort byggrätter

ca 20

ca 15-20

Friliggande villor, mindre flerbostadshus

-

ca 140

hyresrätter/bostadsrätter

-

25-30

hyresrätter

-

ca 30+

Bostäder, centrumändamål
Ändring pb - flerbostadshus

Lyse
Norra Skalhamn, Lyse 1:52 och 1:57
Sävens camping, Skalhamn
Brastad-Bro
Holländaröd 1:63
Tuntorp 4:12

Skaftö
Fossa 1:116
Fossa 1:33, Rågårdsvik
Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan
Skaftö-Berg 2:155

ca 20-35

ca 20

småhus/lägenheter

-

-

camping

ca 8

-

(§113)

-

-

Ändrat ändamål - daglivaruhandel

-

småhus

ca 8
ca 6

småhus

ca 200

Varierande boenden

5 st

-

antal?

-

Förtäta området med friliggande småhus

-

-

skola

-

-

verksamheter/småbåtshamn

Lönndal 1:7

Ändrad användning - tillfällig vistelse

Lyse-Berga 1:155 och 1:156
Skaftö-Backa 3:351

KOMMUNALA PLANER
Lysekil
Valbodalen
Lyse
Lyse-Berga 3:29
Brastad-Bro
Hallinden industriområde
Skaftö

Program

Samråd

Granskning Antagande

Utvidga användningomr. t.ex tillfällig vistelse

AKTUELL STRATEGISK PLANERING

Ny översiktsplan
VA‐plan

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

Laga kraft 2017
Laga kraft 2018

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2018
KF 2018‐02‐08
Evensås 1:6
KF 2018‐06‐20
Gamla Mejeriet
KF 2018‐09‐20

Laga kraft 2018
Laga kraft 2018
Laga kraft 2018

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

Laga kraft 2019
Laga kraft 2020
Laga kraft 2021

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

Laga kraft 2020

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2021
Torvemyr etapp 2
KF 2021‐03‐17
Norra Tronebacken
KF 2021‐ 02‐10
Trellebystrands camping
KF 2021‐06‐23
Tuntorp 4:156
SBN 2021‐06‐03

Laga kraft 2021
Laga kraft 2021
Laga kraft 2021
Laga kraft 2021

Grönskult 1:42 mfl

Överklagad MMD

ICA Grundsund Lönndal 8:1 mfl

KF 2021-10-20

Antagen

Bearb. Antagandehandl

Utst/Granskningsutlåtande

Utställning/Granskning

Bearb./beslut om granskn

Samrådsredogörelse

Samråd

Bearb./beslut samråd

Progrsamredog/startm.

Programsamråd.

Bearb/beslut progsamr

Programarb/startmöte.

-

-

verksamhet

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-14

SBN 2022-000231

Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen plan och bygg
Jeanette Norgren, konsult
jeanette.norgren@lysekil.se

Fastighetsreglering av del av fastighet Lysekil Skaftö-Backa
3:351 till Skaftö-Backa 3:512
Sammanfattning
Sökanden köpte år 2016 magasinsbyggnaden ”Hugos magasin”, en byggnad på så
kallad ofri grund (uppförd på annans fastighet). Fastighetsägare Lysekils kommun
har upplåtit marken med arrende för sjöbod. I början av år 2017 inkom en förfrågan
om att få köpa marken vid magasinet, och något år senare inkom en justering av
området. Ärende lyftes till samhällsbyggnadsnämnden (SBN 2019-05-27 §84) som
beslutar att ansökan om fastighetsreglering medges och att ansökan är en naturlig
följd av den verksamhet som godkänts i bygglov och är planenlig, avsteg från sjöbodspolicyn kan därför medges.
I början av år 2020 värderades marken under magasinet (ca 75 kvm) till 1,6 Mkr.
Efter inmätning av området justeras ytan till ca 90 kvm.
Förslag på överenskommelse om fastighetsreglering för att överföra markområdet
under och omkring magasinet har upprättats.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om
fastighetsreglering avseende överföring av ca 90 kvm av Lysekil Skaftö-Backa 3:351
till Lysekil Skaftö-Backa 3:512.
Ärendet
I hamnen i Grundsund, på fastigheten Lysekil Skaftö-Backa 3:512, drivs verksamheten Pelles Rökeri. I augusti 2016 köpte de magasinsbyggnaden ”Hugos
magasin”, en byggnad på så kallad ofri grund. Det innebär att byggnaden är uppförd och ägs av annan än markägaren. Markägaren/fastighetsägaren är i det här
fallet Lysekils kommun som upplåtit marken med arrende för sjöbod.
En takkonstruktion har uppförts mellan ”Hugos magasin” och ”Pelles rökeri”
(bygglov 2016/0501) och i magasinet har det bedrivits caféverksamhet sommartid.
Förr var det en naturlig gångpassage (finns ett servitut) mellan magasinsbyggnaden
och byggnaden tillhörande Pelles rökeri genom restaurangens inhägnade uteservering. När strandpromenaden byggdes utmed vattenkanten utanför uteserveringen så används inte längre passage genom restaurangen på samma naturliga sätt.
I början av år 2017 inkom en förfrågan om att få köpa marken under och i anslutning till magasinet, bland annat allmänplatsmark. Förvaltningen ansåg inte denna
försäljning som lämplig med avseende på att den innefattade allmänplats och med
hänvisning till kommunens sjöbodspolicy (protokoll 2008-04-03 §29 Dnr 08-100220). I sjöbodspolicyn står att kommunen inte skall medge fastighetsbildningar för
sjöbodstomter.
Förfrågan justerades i början av 2019 till att följa gällande detaljplan.
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Ärende lyftes till samhällsbyggnadsnämnden (SBN 2019-05-27 §84) och beslut
fattades att ansökan om fastighetsreglering medges och att ansökan är en naturlig
följd av den verksamhet som godkänts i bygglov och är planenlig. Avsteg från
sjöbodspolicyn kunde därmed medges.
I början av år 2020 värderas markytan på 75 kvm under magasinet till 1,6 Mkr.
En diskussion om ytan och priset/marknadsvärdet följde sedan. När det gäller ytan
så mättes uteplats/servering utanför Hugos magasin in av mättekniker och önskad
yta justerades till ca 90 kvm. Efter avstämning i samhällsbyggnadsnämndens
presidium ska markern säljas till marknadsvärde, 1 600 000kr. Sökanden
accepterade priset i mitten av februari 2022.
Ett förslag på överenskommelse om fastighetsreglering för att överföra markområdet under magasinet och en mindre yta framför magasinet som används för
servering, har upprättats. En yta på ca 90 kvm. Exakt yta bestäms av Lantmäteriet i
samband med lantmäteriförrättningen.
Förvaltningens synpunkter
Hugos magasin ser på plats ut att vara en naturlig del av Pelles Rökeri, både
gällande verksamheten som bedrivs där och fysiskt med den uppförda takkonstruktionen. Förvaltningen ser positivt på att lokala verksamheter ska kunna
utvecklas och expandera.
Detta är en sjöbod, och enligt sjöbodspolicyn får man inte friköpa sjöbodar.
Anledningen är att det alltid finns en risk att sjöboden i framtiden styckas av
och/eller privatiseras, vilket skulle vara mycket olyckligt för detta område.
Förvaltningens synpunkt är att detta inte är någon vanlig tillskottsmark till en verksamhet utan ett markområde i unikt havsnära läge. Ytan mellan byggnaden ”Hugos
magasin” och strandpromenaden angränsar eller kan vara inom naturreservat (14FA-827).
Värderingen anger att ortprisanalysen indikerar ett marknadsvärde om 20 000–
25 000kr per kvadratmeter vilket motsvarar 1 500 000kr- 1 800 000kr för det
värderade objektet (ca 75kvm). Vid värdetidpunkten mars 2020 sätts värdet till
1 600 000kr.

Måns Werner
Förvaltningschef

Jeanette Norgren
Konsult mark- och exploatering

Bilagor
Förslag till överenskommelse
Foton
Kartskiss
Beslutet skickas till
Avdelningen för plan och bygg
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Avdelningen plan och bygg
Fredrik Karnström
fredrik.karnstrom@lysekil.se

Upprättande av anläggningsarrende för mast inom Fjälla 1:3
Sammanfattning
3G Infrastructure Service AB äger en mast med tillhörande teknikbod inom
fastigheten Fjälla 1:3. Anläggningen är belägen strax öster om Fjällavallen i Lyse.
Gällande arrende (10-2-006) omfattar endast upplåtelse för teknikbod och
arrendeavgälden baseras därmed endast på teknikboden. Befintligt arrende medför
att arrendatorn inte erlägger rätt avgäld eftersom ingen fakturering sker för
upplåtelse av masten.
Förvaltningen har jämte upplåtelsen för teknikbod upprättat ett
anläggningsarrende för befintlig mast, där avgiften baseras på gällande taxa.
Upplåtelsen gäller från och med 2022-01-01 till och med 2031-12-31.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat anläggningsarrende
för mast (Avtalsnr 10-2-017) på fastighet Fjälla 1:3.
Ärendet
3G Infrastructure Service AB äger en mast med tillhörande teknikbod inom
fastigheten Fjälla 1:3. Anläggningen är belägen strax öster om Fjällavallen i Lyse.

Det har kommit till förvaltningens kännedom att 3G Infrastructure Service AB
innehar ett anläggningsarrende på fastigheten Fjälla 1:3 där delar av anläggningen
inte ingår i gällande arrende.
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Förvaltningen har för avsikt att upplåta ett anläggningsarrende med 3G
Infrastructure Service AB för befintlig mast som är placerad på kommunens
fastighet Fjälla 1:3.
Arrendetiden kommer att vara 10 år. Arrendet förlängs med 5 år i sänder förutsatt
att ingen av parterna säger upp avtalet eller begär villkorsändring. Grundavgiften
för arrendeavgälden kommer vara 15 000 kronor vilken uppräknas med
konsumentprisindex utifrån 2009 års fastställda taxa. Utöver avgälden tillkommer
en administrativ avgift om 500 kronor.
Förvaltningens synpunkter
2009-10-29 §131 (LKS 2009–000146) tog kommunfullmäktige beslut om
revidering av priser och villkor för arrenden inom Lysekils kommun. Beslutet
omfattar avgäld för mast och teknikbod på 15 000 kronor respektive 10 000 kronor.
Gällande arrende (10-2-006) för teknikbod förblir oförändrat eftersom avgälden är
lägre än den som är fastställd i den gällande taxa. Ett anläggningsarrende för mast
upprättas jämte befintligt arrende för teknikbod.
3G Infrastructure Service AB har efterfrågat ett arrendeavtal med en upplåtelsetid
på 10 år.
3G Infrastructure Service Ab har efter påseende av upprättat arrendeavtal godkänt
och undertecknat detsamma.

Måns Werner
Förvaltningschef

Fredrik Karnström
Mark- och exploateringsingenjör

Bilagor
Anläggningsarrende mast (avtalsnr: 10-2-017)
Kartbilaga
Beslutet skickas till
Avdelningen plan och bygg/mark- och exploatering
3G Infrastructure Service AB
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Avdelningen plan och bygg
Josefin Karlsson
josefin.karlsson@lysekil.se

Fastighetsreglering, del av Lönndal 1:7
Sammanfattning
Fastighetsägare till Lönndal 1:266 har inkommit med förfrågan om att köpa ett
angränsande markområde från kommunens fastighet Lönndal 1:7. Området utgörs
av detaljplanelagd verksamhetsmark. Förvaltningen har utrett förutsättningarna
och bedömer att området kan överföras genom fastighetsreglering till Lönndal
1:266.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om
fastighetsreglering från del av Lönndal 1:7 till Lönndal 1:266.
Ärendet
I början på år 2021 inkom fastighetsägare till Lönndal 1:266 med förfrågan om att
köpa ett markområde om ca 1560 kvm från den kommunala fastigheten
Lönndal 1:7. Förfrågan avser ett markområde som ligger i anslutning till Lönndal
1:266. Se skrafferat område på bild nedan.

Förvaltningen har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering som har
godkänts och undertecknats av förvärvaren. Överenskommelsen innebär i korthet
att:




Ca 1560 kvm verksamhetsmark överförs från kommunens fastighet Lönndal
1:7 till Lönndal 1:266
Priset för markområdet är 400 kr/kvm
Förvärvaren står för förrättningskostnaden
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Förvaltningens synpunkter
För markområdet gäller detaljplanen 1484-P135 ”Lönndals verksamhetsområde
m.m” som vann laga kraft 2017-07-21. Aktuellt markområde utgörs av
kvartersmark JH vilket står för brandstation, verksamheter som ej är störande för
omgivningen och handel men ej livsmedel. Planens syfte och huvuddrag är att
skapa ett sammanhållet område i Lönndal som inrymmer verksamheter och handel
(ej livsmedel). Förvaltningen bedömer att en marköverföring genom
fastighetsreglering från den kommunala fastighet Lönndal 1:7 till angränsande
fastighet Lönndal 1:266 är lämplig enligt detaljplanen.
I samma planområde, inom kvartersmark benämnt JH, skrevs år 2019 en
överenskommelse om fastighetsreglering där ersättningen enades till 400 kr/kvm.
Ersättningsnivån för aktuellt område utgår från tidigare överenskommelse.
Kommunen kommer efter godkänd överenskommelse initiera fastighetsbildning
medan förvärvaren betalar förrättningskostnaden.

Måns Werner
Förvaltningschef

Josefin Karlsson
Mark- och exploateringsingenjör

Bilaga
Överenskommelse om fastighetsreglering
Beslutet skickas till
Avdelningen plan och bygg/mark- och exploatering
Fastighetsägare till Lönndal 1:266
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Avdelningen plan och bygg
Mynta Sandberg
mynta.sandberg@lysekil.se

Exploateringsavtal gällande Fossa 1:33 Rågårdsvik, Skaftö
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget Detaljplan för Fossa 1:33
Rågårdsvik, Skaftö upprättat ett exploateringsavtal.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa förutsättningar för bebyggelse av sex
friliggande enfamiljshus.
I exploateringsavtalet regleras ansvar och kostnader i plangenomförandefrågor
mellan kommun, exploatör och LEVA. Exploatören är genomförandeansvarig för
allmänplatsmark och ska vid genomförandet följa detaljplanen med tillhörande
handlingar. Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal
avseende detaljplan för Fossa 1:33 Rågårdsvik, Skaftö.
Ärendet
Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för bebyggelse av sex friliggande
enfamiljshus. För att reglera ansvar och kostnader i plangenomförandefrågor
mellan kommun, exploatör och LEVA upprättas ett exploateringsavtal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag på exploateringsavtal där
exploatören är genomförandeansvarig för allmänplatsmark. Kommunen är inte
huvudman för allmän plats. Exploatören ansvarar således för genomförande av
exploateringen och samtliga därtill hörande kostnader för markarbeten,
gatubyggnad, dagvattenåtgärder med mera. Planområdet ska ingå i det kommunala
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. LEVA ska tillgodose ledningsnät för
vatten och spillvatten inom planområdet. Ett avtal ska tecknas mellan LEVA Vatten
AB och Exploatören för att synkronisera tidsplan för utbyggnaden av vatten- och
spillvattenledning.
Som säkerhet ställs 800 000 kr i form av bankgaranti, vilken ska vara ställd innan
samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen.
Avtalet är villkorat av att detaljplanen antas och att samhällsbyggnadsnämndens
beslut om att godkänna detta avtal vinner laga kraft.
Förvaltningens synpunkter
Till detaljplanen hör ett antal utredningar berörande geoteknik, natur, VAutredning, väg- och dagvattenutredning med flera. I exploateringsavtalet har de
viktigaste frågorna reglats. I andra fall hänvisas det enbart till att följa de till
detaljplanen tillhörande utredningarna.

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

Sid 1/2

Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2022-000235

Måns Werner
Förvaltningschef

Mynta Sandberg
Mark- och exploateringsingenjör

Bilaga
Exploateringsavtal 2022-03-14
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/mark- och exploatering
Exploatören
LEVA i Lysekil AB
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
Fredrik Jonasson
fredrik.jonasson@lysekil.se

Antagande av detaljplan för Fossa 1:33 Skaftö, Lysekils
Kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att området bebyggs med
bostäder. Planområdet som idag är obebyggt föreslås planeras för sex tomter för
friliggande enfamiljshus med åretruntstandard i en etapp.
Detaljplanen har varit utskickad för granskning mellan 2021-10-06 – 2021-11-03.
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett
granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden godkände utlåtandet 2021-1209 §202.
De yttranden som har inkommit under granskningstiden bedöms kunna lösas inom
ramen för planarbetet, och föreslagen inriktning bedöms inte strida mot 2 kap.
PBL, och då inget behov av större justeringar bedöms finnas är
samhällsbyggnadsförvaltningen av uppfattningen att planförslaget inte behöver
ställas ut på nytt.
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7 §, PBL, då
planförslaget är förenligt med översiktsplanen och inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte vara av avvikande principiell
beskaffenhet eller av annan större vikt. Därför anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att planförslaget är färdigt för beslut om antagande
i samhällsbyggnadsnämnden, enligt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden § 1
p 1, och med stöd i PBL 5 kap. 27§.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för Fossa 1:33,
Rågårdsvik, Lysekils Kommun enligt PBL 5 kap 27 § (2010:900, SFS 2020:603)
Ärendet
Planarbetet syftar till att pröva möjligheten att rubricerad fastighet bebyggs med
bostäder. Planområdet, som idag är obebyggt, föreslås planeras för sex tomter för
friliggande enfamiljshus med åretruntstandard i en etapp. Planen överensstämmer
med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 06.
Förvaltningens synpunkter
Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 2021-10-06 – 2021-1103. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse.
De yttranden som har inkommit under granskningstiden bedöms kunna lösas inom
ramen för planarbetet, och föreslagen inriktning bedöms inte strida mot 2 kap.
PBL.
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Yttranden från sakägare som har inkommit under granskningstiden är besvarade
och bedöms som tillgodosedda. Den sakägare som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda under samrådsskedet har besvarats med motivering utifrån
förvaltningens ställningstagande kring omfattning av föreslagen exploatering. Se
kommentar till yttrande i samrådsredogörelsen, daterad 2020-10-12.
Då inget behov av väsentliga justeringar bedömts finnas är
samhällsbyggnadsförvaltningen av uppfattningen att planförslaget inte behöver
ställas ut på nytt. Planförslaget bedöms vidare inte vara av någon större principiell
betydelse eller av annan större vikt. Antagandebeslut kan därför tas av
samhällsbyggnadsnämnden, i enlighet med nämndens reglemente.

Måns Werner
Förvaltningschef

Fredrik Jonasson
Handläggare

Bilagor
Plankarta, 2021-10-01, justerad 2022-01-28.
Illustrationskarta, 2021-10-01.
Planbeskrivning, 2021-10-01, justerad 2022-01-28.
Övriga handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Exploatören
Kommunfullmäktige
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2022-03-22

SBN 2022-000236

Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen plan och bygg
Maria Gillberg
maria.gillberg@lysekil.se

Beslut om att avbryta planarbete Gullmarsbadens camping,
Dalskogen 1:39
Sammanfattning
Rubricerat detaljplanearbete inleddes på initiativ av privat exploatör och beviljades
plantillstånd av kommunstyrelsen (2017-10-04 §132). Syftet med detaljplanen är att
styra användningen inom område för exempelvis servicebyggnader, stugor,
villavagnar, husbilar och husvagnar. I planen ska även möjligheten prövas att
utvidga campingområdet som idag nyttjar en relativt begränsad yta. Campingen
omfattas även till stora delar av strandskydd vilken begränsar
användarmöjligenheten.
Förvaltningen föreslår att planarbetets avslutas med anledning av att aktiv
initiativtagare och exploatör saknas för att driva detaljplanen. Något
plankostnadsavtal har heller inte tecknats.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet för Gullmarsbadens
camping, Dalskogen 1:39.
Ärendet
Detaljplanearbete för Gullmarsbadens camping inleddes på initiativ av privat
exploatör och beviljades plantillstånd av kommunstyrelsen (2017-10-04 §132).
Syftet med detaljplanen är att styra användningen inom område för exempelvis
servicebyggnader, stugor, villavagnar, husbilar och husvagnar. I planen ska även
möjligheten prövas att utvidga campingområdet som idag nyttjar en relativt
begränsad yta. Campingen omfattas även till stora delar av strandskydd vilken
begränsar användarmöjligenheten.
Campingen har sedan beslut om positivt planbesked bytt ägare och planarbetet har
aldrig startat upp. Nuläget är att det finns ingen aktiv initiativtagare och exploatör
för planarbetet och inte heller något tecknat plankostnadsavtal.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens bedömning är att detaljplanen inte är av någon principiell eller
strategisk vikt för kommunen. I och med att aktiv initiativtagare för planarbetet
saknas föreslår förvaltningen att planarbetet avslutas.

Måns Werner
Förvaltningschef

Maria Gillberg
Samordnare planenheten
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Bilagor
Sammanträdesprotokollet Kommunstyrelsen 2017-10-04, § 132
Tjänsteskrivelse för ansökan om planbesked 2017-08-09
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
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SBN 2022-000237

Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen plan och bygg
Maria Gillberg
maria.gillberg@lysekil.se

Beslut om att avbryta planarbete för Holländaröd 1:63
Sammanfattning
Rubricerat detaljplanearbete inleddes på initiativ av privat exploatör och beviljades
plantillstånd av kommunstyrelsen (2010-11-03 §192). Syftet med detaljplanen är att
tillåta förtätning med 8 fastigheter samt att ge de befintliga fastigheterna inom den
gällande byggnadsplanen utökad byggrätt. Planarbetet påbörjades och en
samrådsredogörelse sammanställdes men föreslaget om upphävande av § 113förordningen avslogs av Länsstyrelsen.
Exploatören valde att invänta lagförändring vilken trädde i kraft 2019-01-01 då
§ 113-förordningen togs bort. Efter detta har förvaltningen kontaktat exploatören
vid flertalet tillfällen för att skriva plankostnadsavtal och förbereda uppstart av
detaljplanen. Exploatören har dock fortsatt önskat avvakta utan besked om
tidpunkt för uppstart.
Förvaltningen föreslår att planarbetets avslutas med anledning av att arbetet varit
inaktivt sedan 2014 och att aktiv initiativtagare saknas.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet för Holländaröd 1:63.
Ärendet
Ansökan om detaljplan för Holländaröd 1:63 inleddes på initiativ av privat
exploatör och beviljades plantillstånd av kommunstyrelsen (2014-04-09 §46).
Planarbetet inleddes med ett samrådsskede 2012 där kommunen även skickade ett
förslag på upphävande av förordnandet enligt 113§ till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
avslog denna ansökan.
Förordnandet enligt 113§ i Byggnadslagen användes mellan 1950-80 talet när
kommunen ville ha en balans i Byggnadsplanen (dåvarande detaljplan) mellan den
privata tomtmarken (kvartersmarken) och en slags allmänning som ofta var ett
stycke naturmark som skulle vara obebyggd till gagn för de boende i området.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 § 46 beslutades att inte skicka in
en ny förnyad ansökan till Länsstyrelsen om upphävande av § 113-förordnandet.
Vidare lyftes att kommunen inte aktivt bör driva planarbetet framåt förrän
exploatören har en dialog med fastighetsägarna som var berörda av förordningen.
Exploatören tillmötesgick dock ej kommunstyrelsens rekommendation för att
komma vidare i planarbetet.
Förordningen upphörde att gälla 1 januari 2019, men exploatören vill ändå avvakta
uppstart av detaljplanearbetet på obestämd tid.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens bedömning är att detaljplanen inte är av någon principiell eller
strategisk vikt för kommunen. Nuläget är det inte finns en aktiv initiativtagare i
planarbetet och inget aktuellt plankostnadsavtal. Då exploatören dessutom vid
flertalet tillfällen avstått uppstart föreslår förvaltningen att planarbetet avslutas.

Måns Werner
Förvaltningschef

Maria Gillberg
Samordnare planenheten

Bilagor
Kommunstyrelses sammanträdesprotokoll 2010-11-03, § 192
Kommunstyrelses sammanträdesprotokoll 2014-04-09, § 46
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Madelene Johansson,
madelene.johansson@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
enbostadshus Åker 1:1
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage. Förslaget bedöms
inte vara anpassat på ett sådant sätt till tomtens förutsättningar och bedöms ha en
negativ effekt på landskapsbilden på grund av att sökande önskar placera huset
högt upp i landskapet. Kommunekolog bedömer att området utgörs av
biotopskyddad natur där exploatering inte är tillåten. Förvaltningens förslag till
beslut är att positivt förhandsbesked inte ska ges. Ärendet återremitterades från
nämndens sammanträde 20220-03-31, § 63, för platsbesök och grannehörande.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ge positivt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Det nya bostadshuset önskas att placeras uppe på en höjd i jordbrukslandskapet.
Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och
avloppsanläggning. Den önskade tomten ligger i närheten av till befintlig, enskild
väg. Befintlig traktorväg kommer användas som tillfart till den nya fastigheten.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken. Området ligger även inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4
kap. 4 § miljöbalken vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd
som komplettering till befintlig bebyggelse.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP06) tillhör området glesbygdsområde i
kommunens inre delar. (R19). Platsen ligger precis mitt emellan Gullmarens
naturvårdsområde och skyddszon för kraftledning.
Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta.
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme.
(www.sgu.se)
Platsbesök har genomförts 2022-01-24.
Grannar bedöms inte berörda då fastigheten är så pass stor att det inte finns några
grannar i närheten.
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Kommunekolog har yttrat sig i ärendet och bedömer att området utgörs av
biotopskyddad natur och att eventuell exploatering inte får innebär någon skada på
närliggande Gullmarens naturvårdsområde. Samt att en placering uppe på kullen
kan ha en negativ inverkan på landskapsbilden.
Ärendet återremitterades från nämndens sammanträde 20220-03-31, § 63, för
platsbesök och grannehörande.
Remiss har skickats till Vattenfall och till miljö angående VA med sista svarsdatum
20022-04-18. Vattenfall har inget att erinra.
Sökanden har inkommit med ett bemötande till förvaltningens bedömning 202204-05. Sökanden anser inte att det är fråga om en åkerholme och att området
därmed inte är biotopskyddat. Avloppsanläggning kommer ordnas så att ingen
negativ påverkan på naturvårdsområdet kommer att ske. Sökanden anser inte att
en placering uppe på kullen kommer ha någon negativ inverkan på
kulturlandskapet och menar att det finn flera exempel i närområdet där byggnader
placerats på liknande sätt.
Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2020:900), PBL att om den som
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Det framgår av 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL att vid prövningen
av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
Det framgår av 2 kap. 2 §, PBL att planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 - 8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
Det framgår av 2 kap. 3 §, PBL att planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och
regionala förhållanden främja
1.
en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
(…)
Det framgår av 2 kap. 6 §, PBL att vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse
och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till
1.
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
(…)
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Biotopskyddsområde
Det framgår av miljöbalken 7 kap. 11 § att regeringen får i fråga om små mark- eller
vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer
för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda meddela
föreskrifter om
1. att samtliga lätt igenkännbara områden av ett visst slag i landet eller i en del
av landet ska utgöra biotopskyddsområden, och
2. att en myndighet eller kommun i det enskilda fallet får besluta att ett
område ska utgöra ett biotopskyddsområde.
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kan skada naturmiljön.
Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. En
fråga om dispens ska prövas av den myndighet som regeringen bestämmer, om
dispensen avser ett område enligt första stycket 1, och i andra fall av den myndighet
eller kommun som har bildat biotopskyddsområdet.
Förvaltningens bedömning
Den önskade placeringen av den nya bostaden är uppe på en höjd i det befintliga
jordbrukslandskapet. Området består av åkermark mellan bergknallar och
åkerholmar. Bebyggelsen är mestadels äldre och är glest placerad. Den planerade
nya bostaden ligger långt ifrån befintlig bebyggelse.
Traditionell placering av gårdar och hus är emellan den brukningsbara jorden och
bergen. Att placera en ny byggnad uppe på en kulle blir ett ovanligt inslag i
kulturmiljön som kommer vara synligt på långt håll.
Sammantaget bedöms inte projektet kunna uppfylla de krav som ställs på
anpassning till platsen som det avses i plan- och bygglagen. Byggnaden blir högt
placerad i landskapet båda i förhållande till omgivande bebyggelse och till
topografin vilket kommer innebära ett negativt inslag i kulturlandskapet.
Att placera det nya huset inom område med biotopskydd bedöms strida mot 7 kap.
11 § MB. Sökanden har uppmanats att kontakta Länsstyrelsen angående frågan om
biotopskydd. Om tillstånd för ingrepp i biotopskydd inte föreligger är det inte
möjligt att ge något positivt förhandsbesked. Eftersom det då inte kan anses vara
uteslutet att den föreslagna exploateringen innebär en skada för skyddat
naturområde och därmed strider mot miljöbalken.
Platsen ligger så pass avskilt att inga grannar bedöms vara berörda av åtgärden.
Förvaltningens bedömning är därför att något positivt förhandsbesked inte kan ges.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt
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Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Ansökan inkommen 2022-01-06
Karta inkommen 2022-01-06
Flygfoto inkom 2022-01-06
Situationsplan inkommen 2022-01-26
Foto inkom 2022-01-26
Remissyttrande från kommunekolog upprättat 2022-03-21
Remissyttrande Vattenfall inkom 2022-04-11
Sökandens svar på kommunekologens yttrande inkom 2022-04-05
Redovisning av marklutning i området inkom 2022-04-05
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv text här]"
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
enbostadshus Torgestad 1:64
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage. Förslaget bedöms
inte vara anpassat till tomtens förutsättningar och bedöms ha en negativ effekt på
landskapsbilden på grund av att sökanden önskar placera huset högt upp i
landskapet. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked inte ska
ges. Ärendet återremitterades från nämndens sammanträde 20220-03-31, § 64, för
platsbesök och grannehörande.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ge positivt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Det nya bostadshuset önskas att placeras en bit upp på ett berg cirka sex meter över
anslutande vägnivå. Förhandsbesked har tidigare nekats (2020) på grund av
samhällsbyggnadsnämnden ansåg att den nya bostaden var placerad för högt upp
på berget.
Sökanden avser ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och
avloppsanläggning. Den önskade tomten ligger i direkt anslutning till befintlig,
enskild väg.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen
bebyggelse.
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 §
miljöbalken vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som
komplettering till befintlig bebyggelse.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP06) tillhör området glesbygdsområde i
kommunens inre delar. (R19).
Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta.
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme.
(www.sgu.se)
Platsbesök har genomförts 2022-01-24. Fastigheten utgörs av ett skogsbeklätt berg.
Ärendet återremitterades från nämndens sammanträde 20220-03-31, § 64, för
platsbesök och grannehörande.
Grannar har hörts på uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden med sista
svarsdatum 2022-04-27. Inga synpunkter har hittills inkommit.
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Remiss har skickats till miljöavdelningen angående VA. De har inget att erinra.
Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2020:900), PBL att om den som
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Det framgår av 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL att vid prövningen
av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
Det framgår av 2 kap. 2 §, PBL att planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 - 8 §§ miljöbalken ska tillämpas
Det framgår av 2 kap. 3 §, PBL att planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och
regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
(…)
Det framgår av 2 kap. 6 §, PBL att vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse
och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan,
(…)
Förvaltningens bedömning
Den önskade placeringen av den nya bostaden placeras i brant lutning med ca fyra
meters höjdskillnad under byggnaden. Bostaden placeras cirka 30 meter från
anslutande väg och cirka sex meter över vägen (medelnivån under byggnaden).
Anläggandet kommer innebära omfattande markarbeten för att tillskapa en väg
med rimlig lutning. Byggnaden kommer kräva omfattande markåtgärder även om
den utförs med souterrängvåning. Omfattande markåtgärder krävs också för att
tillgängliggöra tomten på ett sådant sätt att angöringen till bostaden uppfyller
lagkraven. Sammantaget bedöms inte projektet kunna uppfylla de krav som ställs
på anpassning till platsen som det avses i plan- och bygglagen. Byggnaden blir högt
placerad i landskapet båda i förhållande till omgivande bebyggelse och till
topografin vilket kommer innebära ett negativt inslag i kulturlandskapet.
Förvaltningens bedömning är därför att något positivt förhandsbesked inte kan ges
för en ny bostad med denna placering på fastigheten.
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Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Foto upprättat 2022-01-24
Ansökan inkommen 2022-01-04
Situationsplan inkommen 2022-02-01
Remissvar från miljöenheten inkom 2022-04-20
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv text här]"
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus,
samt indelning av fastighet i fem tomter Gåsö 1:19
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 § 235 att meddela positivt förhandsbesked
för nybyggnad av tre enbostadshus samt delning av fastigheten till fem tomter. Beslutet
överklagades och Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet och återförvisade ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning 2021-11-15 med hänvisning till att
frågan om möjlig anslutning till det kommunala VA - nätet inte var tillräckligt utredd. Frågan
om kommunalt VA har nu utretts vidare. Ärendet tas nu åter upp för beslut i
samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked
ges.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som villkor för beslutet gäller att tillkommande
byggnaders utförande ska anpassas till den traditionella bebyggelsen på ön.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus samt indelning av den
befintliga fastigheten i fem delar. Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till kommunalt
vatten och avlopp genom att ingå i Gåsö Samfällighetsförening vilka har avtal med LEVA för
kommunalt VA.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 § 235 att meddela positivt förhandsbesked
för nybyggnad av tre enbostadshus samt delning av fastigheten till fem tomter. Beslutet
överklagades och Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet och återförvisade ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning 2021-11-15 med hänvisning till att
frågan om möjlig anslutning till det kommunala VA - nätet inte var tillräckligt utredd.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken.
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken vilket
innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som komplettering till befintlig
bebyggelse.
Stora delar av Gåsö ligger inom strandskyddat område enligt 7 kap. miljöbalken. samt inom
Gullmarens naturvårdsområde. Gåsöfjorden utgör Natura 2000-område.
Den aktuella fastigheten är undantagen från naturvårdsområdet och det strandskyddade
området. Dock berörs fastighetens sydvästra hörn av strandskydd.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP06) ligger platsen inom område som är särskilt
värdefullt för rekreation. (R13). Stora delar av Gåsö ligger inom område ”R16” Gullmarens

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

Tjänsteskrivelse

Sid 2/5

Dnr

SBN 2022-000242

naturreservat. Del av bebyggelsen på ön är utpekad som särskilt värdefull ur kulturhistorisk
synpunkt.
Området är utpekat som värdefull kulturmiljö enligt Lysekils kommuns kulturmiljöprogram
1992.
Sökanden har låtit göra en naturvärdesbedömning, efter uppmaning från
samhällsbyggnadsnämnden i beslut 2020-11-05 enligt vilken inte har hittats
något av större naturvärde på tomten. Inventeringen har godkänts av
samhällsbyggnadsnämnden i tidigare beslut om positivt förhandsbesked.
Remisser
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande i samband med den tidigare
handläggningen tillstyrkt att positivt förhandsbesked meddelas, under vissa förutsättningar.
Man har konstaterat att exploateringen kan ske trots hänsynsnivå 2 i naturvårdsplanen, samt
att viss del av fastigheten ligger under länsstyrelsens rekommenderade +2,7 meter över
nollplanet.
LEVA i Lysekil AB har yttrat sig att man inte ser några hinder för ytterligare anslutningar av
VA kapacitetsmässigt. Nya anslutningar ska anmälas till huvudman. Enligt avtal ska
föreningens vattenförbrukning mätas vilket inte görs idag. Detta innebär att abonnemanget
behöver göras om inför tillkommande anslutningar och anläggningens utförande behöver
anpassas för detta.
Gåsö samfällighetsförening att det finns kapacitet för de nya anslutningarna men att man vill
utreda hur det nya abonnemanget med mätning skulle påverka föreningen för man slutligt
tar ställning till ansökan.
Samråd har genomförts med kommunens mät- och exploateringsavdelning vilka har svara att
om kapacitet finns för ytterligare påkopplingar till gemensamhetsanläggning så torde inträde
lösas genom lantmäteriförrättning. Tillvägagångssättet hos Lantmäterimyndigheten kan
variera beroende på enighet eller ej.
Synpunkter från berörda sakägare
Följande grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan:
Gåsö S:1

Gåsö 1:1

Gåsö 1:38

Gåsö 1:62

Gåsö 1:11

Gåsö 1:23

Gåsö 1:39

Gåsö 1:66

Gåsö 1:12

Gåsö 1:25

Gåsö 1:40

Gåsö 1:67

Gåsö 1:16

Gåsö 1:32

Gåsö 1:41

Gåsö S:2

Gåsö 1:17

Gåsö 1:36

Gåsö 1:42

Gåsö S:3

Gåsö 1:18

Gåsö 1:37

Synpunkter har inkommit från flertalet grannar
Gåsö 1:17
Exploateringen påverkar landskapsbilden.
Gåsö 1:41
Har synpunkter att exploateringen inte får störa deras utsikt.
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Gåsö 1:36
Meddelar att man inte lämnat någon tillåtelse till servitut över deras mark. Och att planerade
VA-ledningar är redovisade för nära deras fastighet och kommer ha en negativ påverkan på
deras möjlighet att odla på sin egen fastighet.
Gåsö 1:62
Fastighetsägare anser att den önskade byggnationen kommer ha en negativ inverkan på
deras öppna landskapsvy. Man ifrågasätter även möjlighet till bilparkering och båtplats på
fastlandet.
Gåsö 1:12
Är positivt inställd förutsatt att öns VA-anläggning klarar den utökade belastningen.
Gåsö 1:41
Påpekar vikten av att de nya husen anpassas till bebyggelsemiljön vad avser höjd och
arkitektur.
Gåsö 1:17
Önskar mer utförligt underlag till hur bebyggelsen kommer utformas och att frågan om VA
utreds ytterligare.
Gåsö 1:66
Anser att exploateringen kommer ha en negativ effekt på kultur- och naturmiljö. Man
påpekar också att det finns befintliga problem med parkeringar och båtplatser på fastlandet.
Man har farhågor att om denna exploatering tillåts kommer det öppna upp för ytterligare
exploateringar.
Gåsö 1:15
Är positivt inställd till ökat antal VA anslutningar eftersom det är positivt för
gemensamhetsanläggningens ekonomi.
Gåsö 1:37
Har synpunkter på föreslagna VA-dragningar och stiga vilka man menar inte kommer
fungera på grund av bl.a. för litet jorddjup. Man påpekar också att föreslagna VA-dragningar
kommer påverkar deras odlingsmöjligheter på den egna tomten.
Kommentarer från sökanden
Sökande har getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter enligt 9 kap. 26 § PBL.
Sökanden har inkommit med samma två skrivelser som inför tidigare beslut. Sökanden
påpekar även att det verkar som att grannarna fått del av en äldre situationsplan i detta och
har inkommit med en reviderad situationsplan där VA-ledningar är justerade. Samt en
situationsplan med en siktlinje inritad.
Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 17 § PBL att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid en prövning av en ansökan
om förhandsbesked gäller i huvudsak vad som nedan anges i fråga om
bygglov.
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
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3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,
6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser.
Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till människors
hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt samhällsservice i övrigt,
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.
Förvaltningens bedömning
Som underlag för bedömning ligger även tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07.
Ansökan bedöms uppfylla kraven i 2 kap PBL. Ansökan strider inte mot något riksintresse
och har inte någon större negativ inverkan på naturområdet eller allmänhetens friluftsliv.
Omgivande strandskyddat område påverkas inte negativt av exploateringen på ett sådant sätt
att de nya bostäderna inte kan tillåtas. Del av fastigheten består av etablerad tomtmark.
Ansökan strider inte heller mot några områdesbestämmelser eller behöver inte föregås av
detaljplan.
Då det nu är klarlagt att kapacitet finns för anslutning till det kommunala VA-nätet genom
att ingå i Gåsö samfällighetsförening anses frågan om vattenförsörjning och avlopp vara
utredd. Anslutning till gemensamhetsanläggningen kan ske tvångsmässigt och prövas genom
förrättning. Beslut ska därmed tas i frågan om förhandsbesked. Föreningens önskemål om en
egen utredning av hur förändringen av abonnemanget ska inte inväntas. Att mätning ska ske
av föreningens vattenförbrukning ingår i gällande avtal med LEVA. Hur denna anpassning
ska verkställas ligger utanför ramen för prövningen av förhandsbeskedet. Ansökan är förenlig
med lagkraven angående vatten och avlopp såsom framgår 2 kap. 5 § punkt 3, PBL. Frågan
om parkeringar på fastlandet får anses utretts i det tidigare beslutet.
Ansökan innebär inte någon olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 §, PBL.
Grannarna har frågeställningar kring VA ledningars placeringar vilket kommer utredas av
Lantmäterimyndigheten genom förrättning. Vad gäller byggnaders utformning kommer detta
prövas i kommande bygglovsprövning. Byggnaders placering och utformning kommer bli
viktiga frågor i den prövningen och grannar kommer ges möjlighet att lämna in synpunkter i
bygglovsprövningen.
En exploatering av denna omfattning kan eventuellt ha en negativ inverkan på
strandskyddets syften trots att de nya byggnaderna är placerade utanför det strandskyddade
området. Utöver bygglov och startbesked kan dispens från strandskyddet krävas. Frågan om
eventuell dispens från strandskyddet prövas av Länsstyrelsen i detta fall. Ett positivt
förhandsbesked utesluter inte att Länsstyrelsen kan göra en annan bedömning i
strandskyddsfrågan.
Frågan av indelning av de fem tomterna samt inträde i gemensamhetsanläggning, eventuella
servitut för VA- ledningar och gångstigar prövas slutligt av Lantmäterimyndigheten. Grannar
kommer ges möjlighet att lämna sina synpunkter även i denna process.
De reviderade situationsplaner som inkommit bedöms redovisa ett utförande av ledningar
som går grannarna till mötes. VA-anläggningens faktiska utförande ligger utanför ramen för
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detta beslut. De nya situationsplanerna innebär ingen ändring av ansökan på så vis att
grannar måste höras på nytt.
Sammanfattningsvis utifrån samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut och Länsstyrelsens
beslut samt den utredning angående VA-anslutning som nu gjorts är det förvaltningens
bedömning att positivt förhandsbesked kan medges.
Bebyggelsen på Gåsö är kulturhistoriskt värdefull. Bebyggelsestrukturen utgörs mestadels av
äldre byggnader likt de traditionella fiskarsamhällena. Husen är dock mer glest placerad än i
tex Grundsund. Den befintliga bebyggelsens karaktär och värde gör det motiverat att beslutet
villkoras med att de nya byggnaderna ska anpassas till den traditionella bebyggelsen på ön.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-03-22
Ansökan inkom 2020-08-30
Situationsplaner inkom 2022-04-22
Projektbeskrivning inkom 2020-09-02
Situationsplan med föreslagen servitutsändring inkom 2020-10-28
Remissyttrande från miljönämnden i mellersta Bohuslän inkom 2020-09-16
Naturvärdesbedömning inkom 2020-09-10
Naturvärdesinventering och naturvårdsutlåtande inkom 2020-11-20
Kopia på tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07
Kopia på samhällsbyggnadsnämndens beslut § 235, 2020-12-17
Kopia på Länsstyrelsens beslut 2021-11-15
Remissvar LEVA inkom 2022-03-08
Remissvar Gåsö samfällighetsförening inkom 2022-03-23
Synpunkter från grannar
Sökandens svar på grannarnas synpunkter inkom 2022-04-19
Beslutet skickas till
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av tre tomter
Lännestad 1:2
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för tre nya bostadshus i skogsområde som nyligen
avverkats. Befintlig anslutning till allmän väg är trafikfarlig. Som villkor för beslutet
bör därför gälla att väganslutningen flyttas i enlighet med Trafikverkets
anvisningar. I övrigt uppfyller ansökan kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och i
miljöbalken. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked ska
ges.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked med stöd av 9
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som villkor för beslutet gäller att
väganslutning till allmän väg flyttas i enlighet med Trafikverkets anvisningar.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för tre nya enbostadshus i avverkat skogsområde.
Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och
avloppsanläggning.
Den önskade tomten ligger i nära anslutning till befintlig, allmän väg.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt
4 kap. 2 § miljöbalken samt inom riksintresse för obruten kust enligt 4 kap. 3 §
miljöbalken.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP06) utgör platsen glesbygdsområde i
kommunens inre delar. (R19).
Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta.
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme.
(www.sgu.se)
Platsbesök har genomförts 2022-03-22. Området utgörs av före detta skogsmark
som nu är avverkad. Platsen är högt belägen men ligger på södersidan en hög
bergsbrant. Det finns goda förutsättningar för en väl anpassad placering av
byggnader i topografin.
Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän. De har inget att erinra
och bedömer att enskilt avlopp kan anordnas.
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Ärendet har remitterats till Trafikverket som anser att befintlig väganslutning inte är
trafiksäker och bör stängas/flyttas vid planerad exploatering.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Synpunkter har inkommit
från flertalet grannar angående den trafikfarliga väganslutningen.
Sökande har getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter enligt 9 kap. 26 §
PBL.
Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 17 § PBL att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid en prövning av en ansökan
om förhandsbesked gäller i huvudsak vad som nedan anges i fråga om
bygglov.
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,
6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser.
Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till människors
hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt samhällsservice i övrigt,
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.
Förvaltningens bedömning
Befintlig anslutning till allmän väg är trafikfarlig då en brant och smal grusväg
ansluter till den allmänna vägen mitt i en kurva. I övrigt uppfyller ansökan kraven i
2 kap. plan- och bygglagen och i miljöbalken. Ansökan strider inte mot något
riksintresse. Den nya bebyggelsen är placerad i anslutning till befintlig
bebyggelsegrupp. Ansökan strider inte mot några områdesbestämmelser eller
kräver planläggning. Den nya bebyggelsen är lämpligt placerad i terrängen på
södersidan av en hög bergsbrant. Ansökan innebär inte förutom trafikfrågan någon
olägenhet för omgivningen. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt
förhandsbesked ska ges. Som villkor för beslutet bör gälla att väganslutningen
flyttas i enlighet med Trafikverkets anvisningar.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt
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Bilaga/bilagor
Översiktskarta daterad 2022-03-22
Ansökan inkommen 2022-02-16
Situationsplan inkommen 2022-02-16
Remissyttrande från Trafikverket inkom 2022-03-15
Remissyttrande miljönämnden i mellersta Bohuslän inkom 2022-03-29
Synpunkter från grannar
Beslutet skickas till
Sökanden
Delges
Grannar som haft synpunkter
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende el-station Finnsbo
1:3
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av el-station vid Finnsbo färjeläge.
Platsen ligger inom Gullmarens naturvårdsområde men inom etablerat
trafikområde för färjeläget. Ansökan uppfyller kraven i 2 kap. plan och bygglagen.
Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked ska medges.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked med stöd av 9
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av el-station inom etablerat
trafikområde för Finnsbo färjeläge.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3
kap. 6 § miljöbalken. Området ligger även inom riksintresse för högexploaterad
kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken.
Platsen ligger inom Gullmarens naturvårdsområde och inom strandskyddat område
enligt 7 kap. miljöbalken. Utöver bygglov och startbesked krävs tillstånd från
Länsstyrelsen för åtgärden.
Berörda grannar har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Sista
svarsdatum 2022-04-25.
Lagstöd
Av 9 kap. 17 § PBL framgår att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid en prövning av en ansökan
om förhandsbesked gäller i huvudsak vad som nedan anges i fråga om
bygglov.
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,
6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser.

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

Sid 1/2

Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2022-000244

Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till människors
hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt samhällsservice i övrigt,
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.
Förvaltningens bedömning
Ansökan strider inte mot något riksintresse och uppfyller kraven i 2 kap. plan och
bygglagen. Ansökan strider inte heller mot några områdesbestämmelser eller
förutsätter planläggning. Ansökan innebär ingen olägenhet mot omgivningen.
Frågan om åtgärden har en negativ påverkan på Gullmarens naturvårdsområde
hanteras av Länsstyrelsen i separat beslut. Då tillstånd av Länsstyrelsen krävs för
åtgärden kan förhandsbeskedet inte nyttjas om tillståndet inte ges. Förvaltningens
förslag till beslut är att positivt förhandsbesked ska medges.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilaga
Ansökan inklusive situationsplan inkommen 2022-03-22
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Ebba Holmström
ebba.holmstrom@lysekil.se

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
och ändrad marknivå Vägeröd 1:16
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för komplementbyggnad till ett fritidshus. Fastigheten
befinner sig inom en byggnadsplan vilket innebär att äldre bestämmelser om
avstånd till gräns och andra byggnader gäller. Eftersom undantagsbestämmelsen i
39 § BS inte uppfylls är åtgärden att betrakta som en avvikelse från plan. Då hela
komplementbyggnaden placeras inom 4,5 meter till gräns och för nära till
huvudbyggnad bedömer förvaltningen att åtgärden inte kan godtas som en liten
avvikelse.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31b §
Plan- och bygglagen (2010:900).
Ärendet
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. I samband med
byggnationen av komplementbyggnaden planeras marknivåändringar som fordrar
spräckning i berg. Komplementbyggnaden har en byggnadsarea på 24,8 kvm och
ska användas som gäststuga. Fasaden utgörs av vit träfasadbeklädnad (S 0502-Y)
och fönster av trä i färgen mörkrosa (S 3050-R10B). Tak utgörs av tegelpannor i
matt tegelröd färg. Från medelmarknivån uppmäts byggnadshöjden till 2,5 m. Från
medelmarknivån uppmäter byggnaden 2,5 m och avstånd till allmän platsmark
anges som 6 m. Byggnaden placeras i hörnet på fastigheten där avstånd till
grannfastigheternas gränser är 0,7 m och 1 m. Avstånd mellan gäststuga och
huvudbyggnad är 2 m.
Fastigheten omfattas av byggnadsplanen 14-SKA-938 antagen 1967 och dess
planbestämmelse BF1. De bestämmelser som komplementbyggnaden omfattas av
är:
§ 7 Mom. 2
Å tomtplats som omfattar med BF eller BHF betecknat område får
huvudbyggnad icke upptaga större areal än 130 kvm samt uthus eller andra
gårdsbyggnader icke större areal än 25 kvm.
§ 9 Mom 2
Inom BF1 betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än
4,4 meter.
§ 9 Mom. 6
Friliggande uthus får icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.
Byggnadsplanen upprättades i enlighet med den då gällande Byggnadslagen, BS
(1947:385) och saknar avståndsbestämmelser. För denna plan gäller därmed
bestämmelserna i 5 kap. 39 § Byggnadsstadgan (1959:612) i frågan om avstånd till
gräns;

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

Sid 1/3

Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2022-000241

a) att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att
sammanbyggas med byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre
avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för
byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter;
samt
b) att avståndet mellan byggnader å samma tomt ej må vara mindre än den
för någondera byggnaden tillåtna största höjden.
Byggnadsnämnden äger medgiva undantag från bestämmelserna i andra
stycket, om det finnes påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för
granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att
ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Kan åtgärden inverka på
förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare höras i saken.
Fastigheten ingår i det område i Fiskebäckskil som klassas som speciellt värdefull
att bevara ur kulturhistorisk synpunkt.
Granneyttrande
Grannarna Vägeröd 1:29, 1:18 och 1:14 har ställt sig negativa till byggnationen och
lyft att byggnationen utgör en olägenhet för dem då gäststugan kommer att orsaka
utsiktsförlust, skuggning, underhållsproblem samt öka risken för brandspridning.
Se bifogade yttranden.
Remissyttrande
Räddningstjänsten har getts tillfälle att yttra sig angående brandrisk inom
tätbebyggd kulturmiljö men svar har uteblivit.
Sökandes bemötande
Arkitekten har i egenskap av ombud för sökande i ett yttrande bemött
förvaltningens granskningsyttrande. Som särskilda skäl för att medgiva undantag
från bestämmelserna i 39 § Byggnadsstadgan anges att;
Detaljplanen medger en byggnadsrätt för uthus på 25 kvm och att annan placering
av komplementbyggnaden inte är möjlig om byggnaden ska vara funktionell. Vad
gäller grannarnas eventuella olägenheter meddelas att deras oro för brandspridning
är oberättigad då byggnaden uppfyller brandkraven i BBR och att skuggningen och
utsiktsförlusten är marginell samt inte kan anses utgöra en betydande olägenhet.
Se bifogat yttrande.
Förvaltningens synpunkter
Det framgår av 39 § punkt b BS att byggnader inom samma tomt ej må ha ett
mindre avstånd sinsemellan än den största byggnadshöjden. Den största
byggnadshöjden för tomten i ärendet är 4,4 m. Avståndet mellan huvudbyggnad
och komplementbyggnad är enligt ritningarna mindre än 4,4 m och åtgärden
strider därmed mot 39§ BS i detta avseende.
Det framgår av 39 § punkt a BS att byggnad ej må placeras närmare gränsen än 4,5
m. Komplementbyggnaden i ärendet är placerad i tomtens hörn, där avståndet från
byggnad till gräns är 0,7 m respektive 1 m. Hela byggnaden befinner sig inom 4,5 m
till gräns. 39§ tredje stycket BS är en undantagsbestämmelses och ska därmed
tillämpas restriktivt. Undantag från bestämmelserna får endast medges om det
finns särskilda skäl för detta och det kan ske utan men för grannar. Det ska även
framgå att åtgärden tillgodoser ett angeläget behov för fastigheten.
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Det framgår att det finns särskilda skäl då möjligheten att bebygga fastigheten
påverkas av att ungefär hälften av fastigheten omfattas av punktprickad mark som
ej får bebyggas. Utöver denna punktprickade mark omfattas fastigheten av
avståndsbestämmelsen i 39 § BS. Därmed finns det inte någon plats på fastigheten
där en komplementbyggnad kan byggas utan att strida mot byggnadsplanen.
Huvudbyggnaden används som fritidshus. Uppförande av en gäststuga kan anses
utgöra ett behov men dock ej ett angeläget sådant. I MÖD mål 2019-P 13874
framgår det att men för grannar inte är att likställa med begreppet betydande
olägenhet. Med men avses snarare en olägenhet som inte behöver vara betydande.
Förvaltningen bedömer att åtgärden innebär men för de klagande på grund av
utsiktsförlust, skuggning samt problematik med underhåll av byggnaden.
Undantagsbestämmelsen i 39 § BS är därmed ej tillämplig och åtgärden kan därav
betraktas som en avvikelse från plan. I relation till rättspraxis kan åtgärden inte
betraktas som en liten avvikelse som är godtagbar enligt 9 kap. 31 b § PBL. I
exempelvis MÖD mål nr P 2834-18 framgår det att placering av tre fjärdedelar av
en komplementbyggnad inom 4,5 m till gräns inte ansågs utgöra en liten avvikelse.
Eftersom hela byggnaden i detta ärende är placerad inom 4,5 m till gräns bedömer
förvaltningen att bygglov inte bör medges.

Måns Werner
Förvaltningschef

Ebba Holmström
Bygglovshandläggare

Bilagor
Ansökan inkommen 2021-11-23
Fasad-, plan och sektionsritning inkommen 2021-11-23
Förslag till kontrollplan inkommen 2021-11-23
Grannyttranden inkomna 2022-01-19 till 2022-01-25
Skriftlig motivering av särskilda skäl inkom 2022-03-23
Nybyggnadskarta inkommen 2022-04-01
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Linda Siljhage
linda.siljhage@lysekil.se

Tillsynsärende avseende gällande olovlig fasadändring på
fastigheten Lönndal 1:239
Sammanfattning
Den 12 december 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att
olovliga fasadändringar hade gjorts på fastigheten Lönndal 1:293 utan att något
bygglov eller startbesked hade getts. De utförda fasadändringarna har gjorts på den
norra samt den södra fasaden.
Bygglov och startbesked har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades utan att
något startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL och 9 kap. 2 § 3 c p plan- och byggförordningen (2011:338), PBF
ta ut en byggsanktionsavgift om 11 900 kronor av Navire AB. Avgiften ska betalas
till Lysekils kommun inom två månader efter att beslutet har delgetts den
avgiftsskyldige.
Ärendet
Fastighetsägare och adressat:
Navire AB
Den 12 december 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att
olovliga fasadändringar hade gjorts på fastigheten Lönndal 1:293. Av kommunens
diarium framgår att något bygglov eller startbesked inte hade getts för åtgärden
vid det datumet.
Fastighetsägaren kontaktades med brev den 2022-01-10. En ansökan om bygglov i
efterhand förfasadändring inkom 2022-02-09. Bygglov, startbesked samt
slutbesked för fasadändringen har getts i efterhand 2022-03-11. Kommunicering i
ärendet har genomförts via brev 2022-03-21
Lagstöd
Av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår att om någon bryter
mot bl.a. en bestämmelse i 8–10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild
avgift, byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 12 § PBL. Sådana föreskrifter har meddelats i 9 kap. PBF.
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått en fördel av överträdelsen
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Av 9 kap. 2 § 3 c p plan och byggförordningen (2011:338), PBF framgår att
byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd som avser en byggnads yttre
utseende innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är 0,125 prisbasbelopp per
fönster eller dörr som berörs.
Enligt 9 kap. 3 a §, PBF ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som
annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Enligt 9 kap. 2 § PBF om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse
och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut
senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Förvaltningens bedömning
Det framgår av 9 kap. 2 §, PBL att det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a. byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett
väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har
använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till
utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b. det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon
ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
c. byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan. För rubricerad fastighet gäller detaljplan 1484-P87/5.
Av fotografier daterade 2022-01-19 framgår det att fasadändringar hade gjorts på
platsen utan att något bygglov eller startbesked hade getts.
Tillsynsmyndigheten ska därför ta ut en byggsanktionsavgift för det olovligt
utförda.
Fasadändringen avser två brandutrymningsvägar, byggsanktionsavgiften uppgår
därför till 11 900 kronor enligt beräkning av byggsanktionsavgift tillhörande detta
beslut.
Det saknas skäl att sätta ner avgiften.
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Om åtgärden tagits bort före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-0428 ska någon byggsanktionsavgift inte tas ut.

Måns Werner
Förvaltningschef

Linda Siljhage
Bygglovhandläggare

Bilagor
Fasadritningar daterade 2022-03-11
Foton daterade 2022-01-19
Beräkning byggsanktionsavgift
Fastighetsägarens bemötande inkom 2022-04-21
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv text här]"

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

Sid 3/3

Delegationslov mars 2022
Beslutsdatum
2022-03-17
2022-03-03
2022-03-01
2022-03-03
2022-03-11
2022-03-03
2022-03-03
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-07
2022-03-10
2022-03-11
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-21
2022-03-24
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-25
2022-03-28
2022-03-30
2022-03-31
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-21
2022-03-23
2022-03-31
2022-03-24
2022-03-03
2022-03-08

Ärende
B-2022-60
B-2022-105
B-2022-215
B-2022-207
B-2022-129
B-2022-78
B-2022-166
B-2021-1090
B-2021-1075
B-2022-99
B-2022-72
B-2022-15
B-2022-103
B-2022-212
B-2022-153
B-2022-165
B-2022-125
B-2022-156
B-2022-137
B-2022-127
B-2022-134
B-2022-160
B-2022-253
B-2022-281
B-2022-280
B-2022-155
B-2021-1111
B-2022-264
B-2022-194
B-2022-239
B-2021-1017
B-2022-297
B-2022-15
B-2022-205
B-2022-217
B-2022-59
B-2022-104
B-2022-271
B-2022-163
B-2020-1047
B-2020-290
B-2022-39

Fastighet
KRONBERGET 1:156
KRONBERGET 6:3
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:332
VRÅNGEBÄCK 5:22
IMMESTAD 2:29
ÅKER 1:22
TUNTORP 13:19
LÖNNDAL 15:6
KYRKVIK 1:39
MELLBY 1:10
RÅGÅRDSDAL 1:22
SLÄTTEN 1:234
STRANDERÄNG 1:38
SLÄTTEN 1:128
LÖNNDAL 1:293
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:170
SIVIK 1:5
KRONBERGET 1:96
LÖNNDAL 10:8
KYRKEBY 2:21
KYRKEBY 2:22
ALSBÄCK 1:97
SKÖLLUNGEN 4:3
Skaftö-Fiskebäck 1:430
Skaftö-Fiskebäck 1:430
SKAL 1:7
Slätten 1:339
KRONBERGET 1:210
SIVIK 1:5
Tuntorp 11:106
SKAFTÖ-BACKA 3:351
Lönndal 1:288
SLÄTTEN 1:234
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:430
UTEBY 1:64
EVENSÅS 1:73
DONA 1:33
Grönslut 2:90
ULSERÖD 2:157
SÖDRA HAMNEN 9:1
ÅKER 1:3
TUNTORP 4:104

Namn
Mattias Olsson
Torbjörn Johansson
Niklas Bragée
Per-Olof Berg
Ann-Katrine Ekman
Daniel Lixner
Göran Sandström
Daniel Tiberg
Ljupco Ilievski
Rafal Kaczor
Linnéa De Laval
Lars Johansson
JENSEN, CHRISTIAN
Christer Olsson
Navire AB
KOMMANDITBOLAGET LYCKANS SLIP
Plahn Fastighets AB
Thomas Johansson
Therese Wittboldt Ericsson
Lars Magnus Loenheim
Peter Skogh
Peter Blomsterberg
Ingrid Maria Blume
Jonas Kewenter
Jonas Kewenter
CJ Elkontakt i Lysekil AB
LEVA i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB
Borgs konsultbyrå AB
Sipulskis Vladimiras
Ingemar Abrahamsson
Haf & Mat AB (Magnus Hafström)
Lars Johansson
Jonas Kewenter
Erica Therése Högsborn
Richard Åkerman
Ivan Oscarsson
Lysekils kommun
Sofia Kerstin Strågesjö Holgersson
LYSEKILS NYA TRYCKERIAKTIEBOLAG
THORBJÖRN BROOK STEEN
Elizabeth Robinson Hess Teigland

Ärendemening
Ansökan om bygglov för fasadändring
Ansökan om fasadändring
Anmälan om komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, gästhus samt förråd.
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med balkonger
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov för tillbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov för fasadändring på garage
Ansökan om bygglov för fasadändring i efterhand
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med balkong
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lager
Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av taktegel
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, gäststuga och förråd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Anmälan om tillbyggnad med takkupa
Ansökan om bygglov för fasadändring
Anmälan om tillbyggnad och installation av eldstad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, pumpstation och toalett
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från äldreboende till tillfälligt boende för flyktingar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Ansökan om bygglov för trappa
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2022-03-14--2025-10-03 för uteservering
Ansökan om bygglov för tillbyggnad
Ansökan om rivningslov samt bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus
Anmälan om komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för installation av solceller
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med balkong
Ansökan om marklov för tillfartsväg, grundarbeten m m
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tilltänkta avstyckningar
Tillsynsärende avseende brister i tillgänglighet och utrymning
Tillsynsärende avseende uppförd byggnad utanför tomtgräns (Åker 1:9)
Tillsynsärende avseende möjlig olovlig byggnation

Handläggare
EBBJAC
EBBJAC
LINSIL
FRAARN
JONFRI
FRAARN
EBBJAC
CECSEG
CECSEG
CECSEG
CECSEG
EBBJAC
FRAARN
JONFRI
LINSIL
JONFRI
FRAARN
LINSIL
CECSEG
FRAARN
FRAARN
FRAARN
JONFRI
LINSIL
LINSIL
JONFRI
JONFRI
CECSEG
FRAARN
FRAARN
CECSEG
LINSIL
EBBJAC
LINSIL
LENBER
CECSEG
EBBJAC
CECSEG
LENBER
FRAARN
LINSIL
EBBJAC

GUNNESBO 1:84
KLEVA 3:57
RÖRVALL 1:26
SKAFTÖ-BACKA 3:247
SKAFTÖ 1:119
UTEBY 1:62
EVENSÅS 1:200
SKAFTÖ-BERG 2:167
SVEE 1:69
LYSE-BERGA 2:108
IMMESTAD 2:29
Vrångebäck 5:23
Dona 1:9
DALSKOGEN 1:29
PRÄSTTORP 1:8
SLÄTTNA 1:16
Lyse-Berga 3:19
ÅKER 1:21
KRONBERGET 1:210
Skaftö-Berg 2:102
LYSE-BERGA 2:102
Lyse-Berga 3:52
DJUPEDAL 1:26
Sandåker 1:26
LYSE-BERGA 3:39
Sandåker 1:24
Svee 1:105
SLÄTTEN 23:3

Martin Sörensson
Anders Nylén
Hillevi Andersson
Göran Andersson
Frank Erland Molin
Jason Patrick Stanley
Åsa Björneld
Pontus Lögdberg
Elisabet Grönefors Eriksson
Bengt Olof Andersson
Ann-Katrine Ekman
Lukasz Chmaj
Leif Persson
Joakim Johansson
Lennart Larsson
Morten Säther
Tobias Johansson
Carin Schylberg
LysekilsBostäder AB
Leif Persson Viberud
Katarina Lorentzson Klang
Lars Sandvik
Christina Svernby
Ann-Christin Boije af Gennäs
Jonas Jidetoft
Patrik Hogander
Hanna Kristina Karlsson
Agneta Ann-Charlotte Holm

Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av fritidshus
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Anmälan om komplementbyggnad
Anmälan om installation av eldstad i efterhand
Anmälan om komplementbyggnad
Anmälan om installation av VA
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, gästhus samt förråd.
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om komplementbyggnad, garage
Anmälan om rivning
Anmälan om tillbyggnad
Anmälan om installation av VA
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från äldreboende till tillfälligt boende för flyktingar
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om installation av VA
Anmälan om installation av VA
Anmälan om väsentlig ändring av VA
Anmälan om tillbyggnad med inglasat uterum
Anmälan om installation av VA
Anmälan i efterhand om tillbyggnad
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus
Anmälan om installation av eldstad

FRAARN
ANNRAB
ANNRAB
ANNRAB
LENBER
ANNRAB
JONFRI
ANNRAB
JONFRI
JONFRI
JONFRI
ANNRAB
ANNRAB
FRAARN
LINSIL
JONFRI
LINSIL
FRAARN
JONFRI
ANNRAB
JONFRI
JONFRI
JONFRI
LINSIL
JONFRI
JONFRI
LINSIL
ANNRAB

B-2020-369
B-2019-820
B-2021-815
B-2021-1057
B-2022-204
B-2021-19
B-2021-1097
B-2017-564
B-2022-153
B-2020-605
B-2021-770
B-2021-514
B-2021-200
B-2021-183
B-2020-835
B-2020-565
B-2021-176
B-2022-8
B-2022-9
B-2022-14
B-2022-264
B-2007-1194
B-2022-244
B-2022-10
B-2020-1174
B-2022-37
B-2020-909
B-2021-174

BJÄLKEBRÄCKA 1:8
MARIEDAL 1:210
KNARREVIK 1:50
KYRKEBY 1:36
GUNNESBO 1:112
BRÄCKE 1:47
SLÄTTEN 6:16
EVENSÅS 1:192
LÖNNDAL 1:293
SÖDRA HAMNEN 11:5
LYSE-BERGA 2:72
LYSE-BERGA 1:154
TVETEN 1:2
TORPET 1:76
KLEVA 3:10
KLEVA 3:10
KYRKEBY 1:159
KYRKVIK 1:63
KYRKVIK 1:63
RÖRVALL 1:27
KRONBERGET 1:210
BRATTÖN 1:11
SKAFTÖ-BERG 2:167
SKAFTÖ-BACKA 3:274
KYRKVIK 1:152
SKAFTÖ-BACKA 3:225
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:258
SLÄTTEN 1:339

Lysekils kommun
Joel Widlund
Pål Perslow
Claes Mikael Meldgaard
Bengt Lindskog
Rune Andersson
Thomas Andersson
KARLSTRÖM MAGNUS
Navire AB
Bankomat AB
LEVA i Lysekil AB
LEVA i Lysekil AB
LEVA i Lysekil AB
Cecilia Högberg
Tina Lindblom
Sjövalla Byggservice AB
Ralph Strandell
Mats Gösta Lindholm
Mats Gösta Lindholm
Christer Andersson
LysekilsBostäder AB
WINTHER,JONAS
Pontus Lögdberg
Bengt-Göran Magnusson
Lysekils Kraftsportklubb
Carin Maria Kilhamn
Mats Persson
Lysekils kommun

Anmälan om rivning av enbostadshus
Anmälan om tillbyggnad av huvudbyggnad
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om installation av eldstad, byte av kamnin
Anmälan om komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivninglov för befintliga byggnader
Anmälan om installation av eldstad
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
Ansökan om bygglov för fasadändring i efterhand
Ansökan om bygglov för fasadändring, bankomater samt två fasadskyltar och en flaggskylt
Ansökan om bygglov för transformatorstation
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation
Ansökan om ändring av tidigare beviljat bygglov för mur och plank
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
Ansökan om rivningslov efter brand
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med hönshus
Anmälan om installation av eldstad, entréplan
Anmälan om installation av eldstad, övre plan
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från äldreboende till tillfälligt boende för flyktingar
BYGGANMÄLAN AVSEENDE INSTALLATION AV ELDSTAD / RÖKKANAL
Anmälan om installation av eldstad i efterhand
Anmälan om väsentlig ändring av VA
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av klubblokal
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus
Ansökan om rivningslov för omklädningsrum

FRAARN
LENBER
ANNRAB
ANNRAB
LINSIL
JONFRI
ANNRAB
JONFRI
LINSIL
LENBER
LENBER
LENBER
LENBER
LENBER
FRAARN
FRAARN
FRAARN
ANNRAB
ANNRAB
ANNRAB
JONFRI
ANNRAB
ANNRAB
FRAARN
FRAARN
ANNRAB
LENBER
FRAARN

Handläggare:

Anneli Rabbentorp, Lena Bergqvist, Frans Arneng, Jonatan Friberg, Linda Siljhage, Cecilia Segerstedt, Ebba Jacobsson

Startbesked
2022-03-03
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-10
2022-03-16
2022-03-11
2022-03-16
2022-03-16
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-25
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-31

B-2021-958
B-2022-229
B-2022-233
B-2022-251
B-2022-106
B-2022-234
B-2022-220
B-2022-244
B-2022-126
B-2022-266
B-2022-129
B-2022-286
B-2022-288
B-2022-182
B-2022-130
B-2022-216
B-2022-303
B-2021-991
B-2022-264
B-2022-319
B-2022-259
B-2022-295
B-2022-241
B-2022-284
B-2022-258
B-2022-299
B-2022-313
B-2022-344

Slutbesked
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-28
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-16
2022-03-16
2022-03-16
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-21
2022-03-24
2022-03-25
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-31
2022-03-31

Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst
Kontaktcenter, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Månad

Ärende

Lagrum

Antal beslut

Färdtjänst

Lag (1997:736) om
färdtjänst

11

Riksfärdtjänst

Lag (1997:735) om
riksfärdtjänst

1

Avslag

Mars 2022

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

Delavslag

Diarienummer

Beslutsdatum

Fastighet

B-2021-848
B-2022-242
B-2022-350
B-2022-230
B-2022-279

2022-03-30
2022-04-06
2022-04-12
2022-04-19
2022-04-19

LYSE-BERGA 2:64
KRONBERGET 1:82
LÖNNDAL 7:1
SLÄTTEN 1:339
LYSE-BERGA 1:132

Handläggar- Ärendemening
signatur
Upprätta avtal för saknat arrende gällande 10-8-82. Avtalslös sjöbod
i Norra Grundsund.
MIKLEN
MIKLEN
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande Rinkenäs 60.
MIKLEN
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande 10-8-076.
MIKLEN
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande VD-SA-20.
JOSKAR
Avtal angående markdisposition vid militär övningsverksamhet 2022

Ärendetypkod

SJÖBODS
SJÖBODS
SJÖBODS
SJÖBODS
AVTAL

