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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising
linda.wising@lysekil.se

Intern kontrollplan 2022 samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
granska följande processer/rutiner under 2022:


Att gällande rutiner för ärendehantering följs.

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att
kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning
utifrån planen återrapporteras till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2022 för
samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendet
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
granska följande processer/rutiner under 2022:


Att gällande rutiner för ärendehantering följs.

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att
kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning
utifrån planen återrapporteras till kommunstyrelsen.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har utifrån reglemente för intern
kontroll och tillämpningsanvisningar upprättat förslag till intern kontrollplan för
verksamhetsåret 2022. Granskningsområden identifieras med utgångspunkt i en
risk- och väsentlighetsbedömning. Resultatet av granskning och analys rapporteras
i den form och omfattning som fastställs i kontrollplanen.
Rapporter från respektive nämnd ska lämnas årligen till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer. Grunden för planering, prioritering och genomförande av
den interna kontrollplanen är risk- och väsentlighetsanalyser. Kontrollprocesserna
ska prioritera områden där högre risk föreligger. Kommunstyrelsen har beslutat om
ett delvis nytt förfarande vid framtagandet av nämndernas interna kontrollområden
vilket innebär att den interna kontrollen delas upp i tre beslutssteg. Detta ärende är
det andra i de tre stegen vilket innebär att besluta om en intern kontrollplan för
2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill säkerställa processen för ärendehantering.
Detta innefattar kontroll av inkommande ärenden och hanteringen av dessa enligt
förvaltningslagen och intern rutin men även att säkerställa att ärenden som är
kopplade till politiska beslut i samhällsbyggnadsnämnden följs och utförs.
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Idag har förvaltningen olika verksamhetssystem där olika funktioner hanterar
inkommande handlingar.

Måns Werner
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare/
Granskningsansvarig

Bilaga
Intern kontrollplan 2022, samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kvalitetschef
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Sid 2/2

Intern kontroll - plan 2022
Samhällsbyggnadsnämnd
2022

Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................................................................................................................... 3
Risker som ska hanteras .......................................................................................................................................................................... 4
Process eller rutin som ska granskas...................................................................................................................................................... 6
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Inledning
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och
bolagsstyrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan.
Resultat av utförd granskning och förslag till åtgärder ska rapporteras och beslutas i nämnd/bolagsstyrelse. Därefter ska rapportering även
ske till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
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Risker som ska hanteras
En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle
kunna få.
Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.
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Process/rutin
Att gällande rutiner för ärendehantering
följs

Risk
1

Samhällsbyggnadsnämnd, Intern kontroll - plan 2022

Risk att ärenden inte tas hand om.

Sannolikhet

Konsekvens

3. Möjlig

3. Kännbar
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Process eller rutin som ska granskas
Process/rutin
Att gällande rutiner för
ärendehantering följs

1

Risk

Granskningsaktivitet

Syfte med granskning

Risk att ärenden inte tas
hand om.

Kontroll av
Samhällsbyggnadsförvaltningens
ärendehantering

Göra en översyn om hur ärenden tas
hand om från när det inkommer till när det
är avslutat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill processen av ärendehantering då bedömningen är att det föreligger risker för att ärenden inte tas hand
om. Kontroll på inkommande ärenden, hanteringen av dessa enligt förvaltningslagen och intern rutin. Även säkerställa att ärenden som är
kopplade till politiska beslut i samhällsbyggnadsnämnden följs och utförs.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Måns Werner
mans.werner@lysekil.se

Remissvar - en förbättrad förpackningsinsamling, nya roller
för kommuner och producenter
Sammanfattning
Regeringen remitterade 2021-11-05 promemorian En förbättrad
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Remissvar
ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 7 februari 2022.
Promemorian innehåller flera förslag för att reglera insamlingen av olika slags
förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om
ansvar och finansiering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar utredningens förslag om kommunalt
insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar samt stödjer Avfall Sveriges
remissvar (dnr R-2021-5) i sin helhet.
Förvaltningen vill i remissvaret dessutom särskilt framhålla att kommuner som
redan infört fastighetsnära insamling ska få ersättning från 2023-01-01 och inte
från 2024-01-01 som regeringens förslag ligger, samt att det tydligare bör framgå
att omlastningsplatser även innefattar byggnation.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla remissvaret i sin helhet.
Ärendet
Regeringen remitterade 2021-11-05 promemorian En förbättrad
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Remissvar
ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 7 februari 2022.
Promemorian innehåller flera förslag för att reglera insamlingen av olika slags
förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om
ansvar och finansiering.
Den största förändringen gentemot nuvarande bestämmelser är att kommunerna
ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från hushållen.
Producenterna ska, via sina branschorganisationer, ersätta kommunerna för
insamlingen.
Förändringen föreslås ske etappvis under åren 2024–26. Insamlingen av de
vanligaste förpackningsslagen, dvs. papper, plast, glas och metall, från hushållen
ska ske fastighetsnära för att fungera på bästa sätt. Skrymmande förpackningsavfall
och förpackningar av ovanliga material ska samlas in via lättillgängliga
insamlingsplatser.
Ett samlat remissvar från kommunernas branschorganisation Avfall Sverige
Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation och har många experter
och resurser inom området, har tagit fram ett samlat remissvar i ärendet. I arbetet
har Avfall Sverige samverkat och samrått med många olika instanser och
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organisationer för att nå en bred förankring och omfamna en helhet. Ett
remisseminarium ägde rum den 10 december där synpunkter lades fram från
kommunerna och som senare skrevs in i Avfall Sveriges förslag till remissvar. Avfall
Sveriges remissvar beslutas i sin helhet den 12 januari i dess styrelse.
Utifrån inrådan från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har förvaltningen
tagit fram ett remissvar som stöder Avfall Sveriges yttrande i sin helhet. Syftet är att
genom beslut i ansvarig nämnd i respektive kommun förstärka remissvaret och få
en större kraft i den fortsatta beslutsprocessen. Remissvaret innehåller dessutom
tydliggörande av två ståndpunkter av betydelse för verksamheten.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar, liksom Avfall Sverige, utredningens
förslag om kommunalt insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar
(vilket i korthet innebär att producenterna ska bära samtliga kostnader för att
samla in förpackningar).
Vidare stödjer förvaltningen Avfall Sveriges remissvar (dnr R-2021-5) i sin helhet.
Avfall Sveriges remissvar har stor tyngd och en bred förankring varför det är
lämpligt att stödja denna i sin helhet mot att varje kommun tar fram ett eget svar.
Förvaltningen vill i remissvaret dessutom fastställa och förstärka följande
ståndpunkter.


De kommuner som redan infört fastighetsnära insamling ska få ersättning
från 2023-01-01 och inte från 2024-01-01 såsom regeringens förslag ligger.
Lysekils och Munkedals kommuner samlar redan idag in förpackningar via
fyrfackssystem och får en begränsad ersättning för detta.



Det bör tydligare framgå att omlastningsplatser även ska innefatta
nödvändig byggnation utifrån de lokala förutsättningar som råder. Detta för
att nå en hållbar hantering av materialet och att nedskräpning helt
elimineras.

Kommunens remissvar ska skickas till Miljödepartementet med senast svarsdatum
den 7 februari 2022.

Måns Werner
Förvaltningschef
Bilagor
Lysekils kommuns remissvar
Regeringens missiv
Remissvar från Avfall Sverige, dnr R-2021-5
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
Kommunstyrelsen för kännedom
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Remissvar - En förbättrad förpackningsinsamling – förbättrade
roller för kommuner och producenter M2021/02118
____________________________________________________________
Sammanfattning
Lysekils kommun välkomnar utredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar
under ett finansiellt producentansvar. Lysekil kommun stödjer Avfall Sveriges
remissvar (dnr R-2021-5) i sin helhet men vill även stärka vissa ståndpunkter och
tillägg enligt nedan.


Kommunen lägger stor vikt vid att kommunen ska få ersättning för
fastighetsnära insamling från 2023-01-01 och inte från 2024-01-01 som

regeringens förslag ligger.


Vidare ser kommunen att det bör framgå tydligare att omlastningsplatser
även bör innefatta byggnation. Utredningen bör därför tydliggöra att
omlastningsplats även innefattar en nödvändig byggnad för en hållbar
hantering av materialet.

Bakgrund
Lysekils kommun har sedan några år haft fastighetsnära insamling av förpackningar
och fått en ringa ersättning för detta. Lysekils kommun ser hållbarhetsfrågorna som
en högt prioriterad fråga varför kommunen beslutade tidigt om att införa
fastighetsnära insamling av förpackningar med ambitionen att nå en bättre
utsortering, ökad återvinning och minska förpackningar i restavfallet som går till
förbränning. Nu har kommunen stora förhoppningar att det äntligen är
producenterna som ska stå för det finansiella ansvaret och att Lysekils kommun ska
få full ersättning för de arbete som utförs genom fastighetsnära insamling av
förpackningar.
Statistik - positiv trend för de kommuner som redan infört FNI
Statistiken som Avfall Sverige har tagit fram visar positiva resultat och att det blir
bättre sortering nära bostaden genom fastighetsnära insamling. Den visar bland
annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person
är betydligt högre i kommuner som valt fastighetsnära insamling. Mängden
felsorterat avfall fortsätter att minska i de kommuner som har infört fastighetsnära
insamling. 1,2 kilo förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll
med fastighetsnära insamling jämfört med 1,4 kilo förra året. I villahushåll utan
fastighetsnära insamling slängs 1,9 kilo felsorterat, vilket är samma som året innan.
(https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_0
1.pdf)
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Aspekter av stor vikt
Avsnitt 9.11.1
Det framgår förslaget att ersättningen ska täcka kommunens kostnader för insamling,
transport, anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av avfall till
producentansvarsorganisationer. Lysekils kommun anser att det är nödvändigt att det också
framgår uttryckligen i förordningstexten att anordnande av omlastningsplatser innefattar
nödvändig byggnation av mellanlagringsbyggnad.
Lysekils avfallsanläggning ligger på ett utsatt läge i direkt anslutning till havet vilket krävt en
stabil och sluten mellanlagringsbyggnad som omlastningsplats för att eliminera nedskräpning.
Med anledning av detta är det av stor vikt att en reell ersättning ges utifrån de lokala
förutsättningarna och inte schablonmässigt. Utredningen bör därför tydliggöra att
omlastningsplatsen även innefattar en nödvändig byggnad för att en hållbar hantering av
materialet ska vara möjlig.
Avsnitt 9.6.4, Ersättningsfrågan
Lysekils kommun arbetar brett med hållbarhetsfrågorna och var tidigt ute med fastighetsnära
insamling av förpackningar. Detta eftersom man redan i tidigt skede insåg att kommunen
behövde förändra insamlingssystemet för att få nå en mindre miljöpåverkan genom att sortera
ut förpackningarna i nära anslutning till fastigheten. Lysekils kommun har precis som många
andra kommuner som ligger i framkant när det gäller fastighetsnära insamling väntat länge på
att klarhet ska bringas i ersättningsfrågan. Lysekils kommun lägger stor vikt vid att
kommunen ska få ersättning för fastighetsnära insamling från 2023-01-01. Detta stärks också
av Avfall Sverige i deras remissvar.
”De 70-tal kommuner som, på basis av politiska beslut och 28 §
förpackningsförordningen (2006:1273) redan har infört fastighetsnära insamling
behöver få ersättning redan från och med ikraftträdandet av förordningen (enligt
förslaget den 1 januari 2023) anser Avfall Sverige. De bidrar redan till
utsorteringen, insamlingen av återvinningen av förpackningsavfall som
tillgodoräknas efterlevnaden av gällande producentansvar för förpackningsavfall.
Det är därför fullt rimligt att de direkt vid ikraftträdandet av en reviderad
förpackningsförordning erhåller ersättning för den insamling som de verkställer.
.. (Ur remissvar Avfall Sverige, Avsnitt 9.6.4)

Med vänlig hälsning,
Lysekils kommun

Lars Björneld

Måns Werner

Ordförande

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsnämnden
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Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Ert dnr M2021/02118
Vårt dnr R-2021-5
Malmö den XX februari 2022

REMISSVAR: En förbättrad förpackningsinsamling – förbättrade roller för kommuner
och producenter
____________________________________________________________
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges
medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på
samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi
verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår
återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator
och garant för denna omställning.
Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är
kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och
återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom
medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I Avfall Sverige ingår, som
associerade medlemmar, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom
avfallshantering.
1. Förslagens koppling till Avfall Sveriges generella ståndpunkter
Avfall Sveriges årsmöte har fastställt ett antal ståndpunkter som är vägledande för Avfall Sveriges
ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen och kommunernas roller.
Avfall Sverige anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur
och att avfallshanteringen ska ge god och behovsanpassad service för medborgare och
verksamheter. Avfall Sverige anser att producenterna har ansvar för utformning av alla de
produkter som sätts på marknaden och att avfallshierarkin följs.
Avfall Sverige anser att producenterna ska ha det fulla ekonomiska ansvaret för produkter
som omfattas av producentansvaret. Vidare anser Avfall Sverige att kommunerna ska
ansvara för insamlingen av avfall från hushåll som faller under lagreglerade
producentansvar och att producenterna ska ansvara för återvinningen av avfall från hushåll

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö, Telefon 040-35 66 00
E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

som faller under lagreglerade producentansvar.
Avfall Sverige konstaterar att Avfall Sveriges ståndpunkt avseende ett kommunalt ansvar
för insamling av avfall från hushåll som lyder under producentansvar, under ett finansiellt
producentansvar, överensstämmer med utredningens förslag.
2. Sammanfattning
(Kommer att läggas in i det slutliga remissvar som ska godkännas av Avfall Sveriges
styrelse).
3. Generella kommentarer
3.1 Avgränsning
Kommentarerna i Avfall Sveriges remissvar fokuserar på de delar av förslagen som har bäring på
kommunen när det gäller insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade
verksamheter.
3.2 Bakgrund
Frågan om insamling av förpackningsavfall från hushåll har utretts ett flertal gånger utan
att leda till en reglering som har stått fast. Det är nu mycket viktigt att frågan en gång för
alla får en stabil och långsiktig lösning genom ett tydligt reglerat kommunalt
insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar.
I Sverige har det funnits ett förlängt ekonomiskt producentansvar för förpackningar sedan år 1994
och det handlar nu om att ta ytterligare steg och inte utgå från minimikrav från EU.
Det är inte tillräckligt att lägga EUs allmänna minimikrav om uppfyllande av återvinningsmål till
grund för en reglering1, vilka även riktar sig till medlemsstater som inte tidigare har haft något
reglerat producentansvar för förpackningar. Att endast ålägga producenter att uppfylla nämnda
minimikrav innebär inte ett heltäckande operativt och/eller finansiellt producentansvar. Eftersom
Sverige har haft producentansvar för förpackningsavfall sedan år 1994 handlar det nu om att skärpa
kraven i syfte att öka utsorteringen, insamlingen och återvinningen av förpackningsavfall. Men inte
minst också att ställa tydliga krav på återanvändningsbara förpackningar i enlighet med tillämpning
av avfallshierarkin och med förebyggande och återanvändning som högsta prioritet. Jfr. reglering om
”rotation” i 1 kap. 3 § föreliggande förslag till förpackningsförordning.
Kommunalt ansvar för avfall under kommunalt ansvar innebär ett heltäckande ansvar för
kommunen i enlighet med 15 kap. 20 § miljöbalken. På motsvarande sätt måste ett
heltäckande ansvar regleras för producenter ansvariga för förpackningar. I annat fall sker
en fortsatt överföring av kostnader från producenter till kommuner och kommunala och
privata fastighetsinnehavare, vilket inte är acceptabelt. Avfall Sverige konstaterar att
föreliggande förslag till reglering skapar förutsättningar för ett sådant heltäckande
producentansvar för förpackningsavfall.

1

J fr artikel 8 a ramdirektivet 2008/98/EG om avfall.
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Själva utgångspunkten för att frågan om insamling av förpackningsavfall från hushåll har utretts i så
många omgångar är att servicegraden behöver öka eftersom förpackningsavfall i stora mängder
fortfarande återfinns i restavfallet (30-40 procent) i de kommuner som inte har fastighetsnära
system för insamling av förpackningsavfall. Den viktiga utgångspunkten är att förpackningsavfallet
inte ska finnas i restavfallet. Så länge som det gör det belastar det kommunernas avfallshantering och
ekonomi och innebär ett inte optimerat resursutnyttjande. Utredningens förslag skapar
förutsättningar för utsortering, återvinning och finansiering av det förpackningsavfall som av olika
anledningar inte sorteras ut i dagsläget.
3.3 Viktiga utgångspunkter för ett kommunalt insamlingsansvar
Avfall Sverige anser att här angivna förutsättningar är viktiga utgångspunkter för ett kommunalt
insamlingsansvar. Avfall Sverige konstaterar att utredningens förslag skapar förutsättningar för att
uppfylla förutsättningarna.
•

Att en servicenivå med därtill kopplad ersättningsgrund regleras, som bidrar till att de nationella
återvinningsmålen nås.

•

Fullt finansiellt producentansvar för kostnadseffektiv och hållbar insamling för de åligganden
som ska verkställas av kommunen.

•

Fastighetsnära bör vara utgångspunkten för såväl hushåll som verksamheter dock
med flexibilitet inom rimligt avstånd från fastighet.

•

Att det finns en generellt fastställd servicegrad för insamling - samma för förpackningar som för
mat- och restavfall.

•

Att en ersättningsmodell som håller över tid kan säkerställas.

•

Att det tas fram en reglering som ger grund för att tillgodose avfallsutrymmen för källsortering

•

Kostnadskontroll och effektivitet.

•

Eget val av insamlingssystem utifrån kommunens förutsättningar.

•

Möjlighet att samplanera förpackningsinsamling med annan insamling.

•

Möjlighet att normera insamlingen i avfallsföreskrifterna.

•

Kompetensgrund som möjliggör erbjudande om insamling från verksamheter i blandfastigheter.

•

Att insamling av förpackningsavfall på ett fackmannamässigt sätt och enligt gängse normer i
branschen är en bra utgångspunkt för att säkerställa kvalitet i den insamling som kommunen ska
verkställa under ett kommunalt insamlingsansvar.
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•

Insamlingsansvaret omfattar framkörning, tömning, borttransport, omlastning och
överlämnande vid uppsamlingsplatser.

•

En av staten fastställd procedur för avgiftsuttag från producenterna respektive ersättning till
kommunerna.

3.4 Inledande kommentarer
Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar. Kommunalt
insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll är en fråga som Avfall Sverige, på
medlemmarnas uppdrag, har drivit i många år. Avfall Sverige har under utredningens gång
argumenterat för att det är lämpligt att kommunen också får insamlingsansvaret för samlokaliserade
verksamheter i flerbostadshus (sistnämnda dock med en lite annan utformning än utredningens
förslag, se nedan avsnitt 4.7).
Angående ersättning
Utredningens förslag utgör en viktig utgångspunkt och ram. Det är en naturlig ordning att närmare
förutsättningar för bland annat beräkning av ersättning fastställs av Naturvårdsverket efter
bemyndiganden från regeringen. Avfall Sverige ser att organisationen, liksom SKR och
representanter för producenterna har en naturlig roll för samråd i Naturvårdsverkets arbete med att
fastställa det som kommer att åläggas verket. Inom ramen för producenternas finansiella ansvar står
Avfall Sverige bakom principen om kostnadstäckning för den insamling som ska verkställas av
kommunerna. Avfall Sverige anser att den ordning som är föreslagen av utredningen där
Naturvårdsverket ska beräkna kostnader för kommunerna och fastställa ersättning i enlighet med
den modell som är föreslagen av utredningen är den ordning som är praktiskt genomförbar. Tät
uppföljning av den ersättning som ska fastställas av Naturvårdsverket, med justering av fastställd
ersättning, är en viktig aspekt. Detta menar Avfall Sverige kommer innebära att ersättningen innebär
full kostnadstäckning eller så nära full kostnadstäckning som möjligt. Det är Avfall Sveriges
bedömning att föreslagen ordning är det bästa systemet för att uppfylla intentionerna om ett
finansiellt producentansvar. Utöver detta råder varje kommun för val av system, i enlighet med
utredningens förslag, vilket också är en viktig aspekt.
Alternativet till den föreslagna ersättningsmodellen är att varje kommun, under ett kommunalt
insamlingsansvar / alternativt som uppdragstagare till producenterna i enlighet med 2018 års
förpackningsförordning, som önskar vara uppdragstagare för insamling till producenterna, behöver
sluta avtal med producenterna om ersättning. Avfall Sverige anser inte att detta är till fördel för
kommunerna. Även om kommunen som uppdragstagare inte kan kompensera eventuella underskott
i ersättningen från producenterna så är kommunen i ett sådant system hänvisad till den servicenivå
som producenterna tillhandahåller och har inte möjlighet att utan omförhandling av avtal öka till
exempel kärlvolym och hämtningsfrekvens för att minska mängden förpackningsavfall i restavfallet.
Även i en modell med kommunalt insamlingsansvar, men med en avtalsbaserad ersättning är
kommunerna hänvisade till att förhandla om justerad ersättning med producenterna.
Vidare så innebär absolut kostnadstäckning att den enskilda kommunens kostnader hade behövt
efterhandsfaktureras, vilket är en svåröverskådlig och administrativt mycket tungrodd modell.
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Angående finansieringsprincipen
Den föreslagna schablonersättningen kan jämföras med den s.k. finansieringsprincipen som
tillämpas då kommuner eller regioner genom t.ex. en statlig reform påförs nya obligatoriska
uppgifter.
Vid tillämpning av finansieringsprincipen ska ett beräkningsunderlag av de förväntade kostnaderna
av en reform tas fram av Regeringskansliet. Beräkningsunderlaget bereds med SKR.
Beredningsunderlaget måste innehålla information om bl.a. kostnadsberäkning av förändringen i
verksamheten, antaganden om förändrad volym och styckkostnadsuppgifter. Finansieringsprincipen
bör tillämpas så att ett effektivt resursutnyttjande stimuleras, vilket innebär att det i vissa fall kan
vara rimligare att beräkna effekterna utifrån en marginalkostnad i stället för en genomsnittskostnad.
En reglering enligt finansieringsprincipen fördelas i kronor per invånare och avser hela kommunrespektive regionkollektivet. En reglering görs aldrig för enskilda kommuner eller regioner. En
reglering till följd av finansieringsprincipen görs dessutom normalt sett endast vid ett tillfälle.
Regleringen ska göras i den pris- och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Någon
retroaktiv reglering görs inte.
Den i utredningen föreslagna schablonen grundar sig på ett antal förutbestämda
beräkningsgrunder. Till skillnad från finansieringsprincipen argumenterar Avfall Sverige
för att det ges möjlighet att kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning för att verifiera att
den är så korrekt som möjligt utifrån det som kommunen ska verkställa inom ramen för
kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall.
Angående servicegrad och insamling
En servicegrad med fastighetsnära insamling som utgångspunkt för utsorterat förpackningsavfall är
en grundläggande och viktig utgångspunkt för en reglering. Denna servicegrad behöver kombineras
med en tydlig reglering om kostnadsansvar för producenterna för uppfyllande av reglerad
servicegrad. Uppfyllande av reglerade återvinningsgrader i EUs avfallsdirektiv är krav som riktar sig
till medlemsstaten Sverige. I den svenska regleringen är det servicegraden som är grundläggande för
en ansvarsreglering.
Avfall Sverige anser att ett generellt krav på fastighetsnära insamling är grundläggande för
att uppnå en samlad miljö- och samhällsnytta med insamlingen av förpackningsavfall. En
samlad service för hushållen avseende det kommunala avfall som lämpar sig att samla in
fastighetsnära är grundläggande. Om inte fastighetsnära insamling erbjuds av alla
hushållsförpackningar är risken stor att utsorteringen inte blir lika god som annars hade
varit fallet. Glas- och metallförpackningar har som material god miljöprestanda genom att
de kan återvinnas till nytt material i helt cirkulära flöden och de förpackningsslagens
miljönytta kan därför behöva särskild reglering för att premieras. Krav på fastighetsnära
insamling av glas och metall får dock inte medföra att de förpackningsslagen substitueras
med t.ex. plast med sämre förutsättningar för materialåtervinning. Det är ytterst en politisk
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fråga vilka förpackningsslag som bör premieras och detta bör utredningen ha med sig i det
fortsatta utarbetandet av förslag.
Avfall Sveriges statistik visar goda resultat och att det blir bättre sortering nära bostaden med
fastighetsnära insamling. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade
förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära
insamling. Mängden felsorterat fortsätter att minska i de kommuner som har infört fastighetsnära
insamlingssystem. 1,2 kilo förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll med
fastighetsnära insamling jämfört med 1,4 kilo förra året. I villahushåll utan fastighetsnära insamling
slängs 1,9 kilo felsorterat, vilket är samma som året innan2.
I dagsläget är det många flerbostadshusägare som har avtal med privata entreprenörer om
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Sådan insamling får bara organiseras av producenter
eller kommuner (jfr. gällande krav i 28 § förordningen [2006:1273] om producentansvar för
förpackningar). Det råder alltså inte någon fri marknad för insamling av förpackningsavfall och
privata entreprenörers insamling av förpackningsavfall behöver därför i dagsläget ske på uppdrag av
antingen producent eller kommun. Under ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall
blir skillnaden för de privata utförare som idag utför insamling av förpackningsavfall från hushåll på
basis av egna avtal att de behöver upphandlas av kommunen. Cirka två tredjedelar av insamlingen
av avfall under kommunalt ansvar sker idag via upphandlade privata utförare. Med ett kommunalt
insamlingsansvar kommer volymen förpackningsavfall som ska samlas in fastighetsnära att öka
kraftigt, vilket generellt bör innebära fler uppdrag till upphandlade privata utförare. Skillnaden blir
att de får kommunen som uppdragsgivare.
3.5 Behov av reglering av möjligheter för kommunen att ställa krav på inrättande av
avfallsutrymmen
Det behöver regleras ett tydligt bemyndigande för kommunen att kunna ställa krav på
inrättande av avfallsutrymmen i byggnad. Det är grundläggande för att lägga grunden för
möjligheten till god utsortering av förpackningsavfall. Under kommunalt insamlingsansvar
finns det inte heller utrymme för en reglering där fastighetsinnehavare ska kunna avböja
borttransport av förpackningsavfall eftersom kommunens föreskriftsrätt är generell och
gäller så länge som det inte har beslutats om någon dispens.
Krav avseende inrättande av avfallsutrymmen föreslogs i Lars Ekecrantzs avfallsutredning SOU
2012:56 Mot det hållbara samhället s. 38 (föreslagen 74 § 1 p. med författningskommentarer):
XX § Kommunen får meddela föreskrifter om
1.att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för avfallshantering. (…).
Det finns även en mer omfattande bakgrundutredning i SOU 2001:102 Resurs i retur.

2

Kommunalt avfall i siffror
<https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_01.pdf
>, Besökt 2021-12-16.
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Under ett kommunalt insamlingsansvar kommer de kommunala avfallsföreskrifternas tvingande
krav avseende att lämna utsorterat förpackningsavfall till kommunen eller kommunens upphandlade
privata utförare att träffa alla fastighetsinnehavare. Vid bristande efterlevnad av nämnda
utsorteringsskyldighet kan tillsynsmyndigheten ytterst förelägga fastighetsinnehavare att efterleva
skyldigheten att överlämna utsorterat förpackningsavfall till kommunen för borttransport. Som en
konsekvens av ett sådant föreläggande behöver fastighetsinnehavaren avropa lämpligt abonnemang
hos kommunen.
Avfall Sverige ser, trots den nämnda lämningsskyldigheten, att föreslagna bemyndiganden avseende
inrättande av avfallsutrymmen är en viktig förutsättning för en fungerande hantering av
förpackningsavfall i fastigheter i de fall fastighetsinnehavare inte självmant avsätter tillräckliga
utrymmen eller ytor för utsortering av förpackningsavfall på eller i anslutning till fastigheten.
3.6 Övriga aspekter av vikt
Avfall Sverige konstaterar att investeringar i kärl och anordningar, fordon och omlastningsplatser
blir en utmaning för många kommuner. Förutsättningar behöver finnas för särskilt mindre
kommuner att kunna erhålla lån för de investeringar som behövs.

4. Specifika kommentarer
4.1 Författningsförslag – förslag till förordning om producentansvar för förpackningar
(”FPF”) s. 153:
Generella kommentarer
Avfall Sverige anser att det i förordningen tydligare än vad som görs i förslaget (jfr 5 kap. 1 § FPF)
behöver regleras att den högsta prioriteten för producenter är att i möjligaste mån använda
återanvändningsbara förpackningar i enlighet med en tillämpning av avfallshierarkin i 15 kap. 10 §
miljöbalken samt resurshushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken.
3 kap. 4 § FPF Återvinning
Uppräkningen av godkända behandlingsmetoder behöver kompletteras med biologisk återvinning
genom rötning, vid sidan av kompostering, i tredje punkten.
6 kap. 4 § FPF Fastighetsnära insamling
Enligt förslaget ska den fastighetsnära insamlingen ske i enlighet med 15 kap. 20 a §
miljöbalken från den fastighet där avfallet producerats, dvs. från en hämtplats som
motsvarar den som gäller för restavfallet. Enligt utredningen bör det inte vara möjligt att
meddela föreskrifter som innebär att detta avfall ska hämtas på annan plats än den som
gäller för restavfallet i kommunen. Gällande föreskrifter för restavfall samt den praxis som
utvecklats avseende detta är således relevant även för förpackningsavfallet.
Detta är en mycket viktig fråga. Det är en grundläggande aspekt att rest- och matavfall liksom
förpackningsavfall har samma krav avseende borttransporten så att borttransporten kan samordnas.
3

I detta avsnitt lämnar Avfall Sverige kommentarer till en del av de föreslagna bestämmelserna med utgångspunkt i
deras utformning. Längre ned i avsnitt 4. Kommenteras olika förslag framför allt utifrån deras sakinnehåll.
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Avfall Sverige anser däremot att förslaget till utformning av bestämmelsen avseende krav på
fastighetsnära insamling i förslaget till 6 kap. 4 § förpackningsförordning behöver justeras. Avfall
Sverige anser att lydelsen ska vara densamma som i 15 kap. 20 a § miljöbalken. Det vill säga att det
även för förpackningsavfallet ska regleras att avfallet ska hämtas från den fastighet där avfallet
finns.
”Från den fastighet där avfallet finns” ska dock inte tillämpas på det sättet att avfallet alltid behöver
hämtas från fastighetsgränsen. Jfr. vad Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom i mål
nummer M 7268-18:
”Av 15 kap. 20 § andra stycket miljöbalken (fr o m den 1 augusti alltså 15 kap. 20 a § miljöbalken)
framgår att kommunen, under vissa förutsättningar, ska transportera bort hushållsavfall från de
fastigheter inom kommunen där hushållsavfallet finns. Bestämmelsen tillkom genom att tidigare
15 kap. 8 § första stycket 1 och 17 § slogs samman för att ge en samlad bild av ansvaret. En skillnad
var att det i den nu gällande bestämmelsen, men inte i någon av de tidigare bestämmelserna,
angavs att avfallet skulle transporteras från fastigheterna. Någon förändring av ansvarets
omfattning var dock inte avsedd (se prop. 2015/16:166 s. 71-72). Det anförda innebär att
miljöbalken inte uppställer något krav på att kommunen ska hämta hushållsavfall inom
fastigheten”.
Kommunen kan i praktiken ställa krav på fastighetsinnehavare att lämna avfall ”inom rimligt
avstånd” från fastigheten. Var gränsen går baserar sig på en bedömning i det enskilda fallet. Det är
viktigt att en reglering med utgångspunkt i fastighetsnära insamling innebär tillräcklig flexibilitet i
relation till möjligheten att komma fram till fastigheter samt möjligheten att nyttja för flera
fastigheter med gemensamma system såsom sopsug.
5 kap. 12 § och 6 kap. 6 § FPF Insamling utomhus
Avgränsningen av kommunens insamlingsansvar bör förtydligas i förordningstexten:
Av motiveringen, men inte av föreslagen förordningstext, framgår att ansvaret ska avgränsas till
exempelvis gator, torg, parker och badplatser som iordningsställts av kommunen för allmänhetens
användning. Det behöver framgå av förordningstexten. I annat fall kan kommunens ansvar komma
att utsträckas till plats för vilken annan är ansvarig, exempelvis där staten är väghållare (se även
1 kap. 7 § miljöbalken samt 26 § väglagen, 1971:948) och plats inom kvartersmark, för vilken
fastighetsinnehavaren ju själv ansvarar för gaturenhållningen (se 2 § nämnda gaturenhållningslag)
och som inte sällan är inomhus. Särskilt iordningställda platser för allmänheten kan alltså ha en
annan ansvarig än kommunen och kommunens ansvar ska inte utsträckas till sådan plats.
Det är bra att det anges undantag från kommunens insamlingsansvar vid offentlig tillställning som
hålls av en annan arrangör, men Avfall Sverige anser att det inte är lämpligt att ange en så snävt
avgränsad undantagsbestämmelse. Risken är även här att lydelsen felaktigt tolkas som att
kommunen ska ta över ansvaret för andra verksamhetsutövare på platsen vars verksamhet ger
upphov till förpackningsavfall men som inte bedriver offentlig tillställning – exempelvis
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järnvägsstationer, livsmedelsbutiker, köpcentrum och restauranger med uteservering. Dessa måste
enligt miljöbalken anses ha ansvaret i egenskap av verksamhetsutövare för att förebygga
nedskräpning från sina besökare samt se till att uppkommet avfall källsorteras.
Det bör framgå av förordningstexten att kommunens skyldighet inte heller gäller om någon annan
verksamhetsutövare svarar för förpackningsavfallet.
Avfall Sverige anser att producentansvarsorganisationens ansvar bör utsträckas till rastplatser där
staten är väghållare och att samråd i de fallen ska ske med Trafikverket. I 6 kap. 6 § FPF bör
förtydliga att dessa platser inte är kommunens ansvar, exempelvis genom en hänvisning till 2 § första
stycket sista meningen lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning (gaturenhållningslagen) samt 1 kap. 7 § miljöbalken och 26 § väglagen (1971:948). Det bör
dessutom förtydligas vilka krav på källsorteringsmöjligheter och insamling som ställs på väghållaren.
Undantaget i 1 kap. 7 § miljöbalken kan nämligen medföra att miljöbalkens och dess förordningar
kan misstolkas om att avse den avfallshantering som blir följden av renhållningen enligt väglagen.
Rekvisitet ”insamlingen ska ske separat” behöver förtydligas. Avser det de enskilda
förpackningsfraktionerna eller förpackningsfraktionerna som sådana separerade från annat avfall?
Avfall Sverige anser att föreslagna bestämmelser om insamlingskärl för pantförpackningar i
5 kap. 12 § förpackningsförordningen och kommunens ansvar för separat insamling av förpackningar
enligt 6 kap. 6 § samma förordning behöver koordineras ytterligare för att insamlingskärl för
pantförpackningar samlokaliseras med de insamlingskärl som kommunerna ansvarar för, så långt
lämpligt. Det underlättar även i fråga om beräkning av kommunens gaturenhållningskostnader.
Kommunerna ska framförallt inte få ett ansvar för avfallshantering och renhållning där ansvaret
enligt lagstiftningen rätteligen ligger på annan.
Avfall Sverige befarar att kostnads- och ersättningsansvaret för gaturenhållningen och insamlingen
på allmän plats och framförallt kommunernas rapportering till Naturvårdsverket kommer att
försvåras avsevärt av att de olika bestämmelserna har olika definitioner av de platser som avses och
dessutom avser olika typer av avfall. Avfall Sverige saknar en närmare analys av skillnaderna:
•

Nedskräpningsavgift 4 avseende vissa engångsprodukter, inklusive vissa förpackningar, för
kommunens gaturenhållningskostnader (städa upp, transportera bort och behandla) på platser
som kommunen har renhållningsansvar för enligt gaturenhållningslagen;

•

4

Ersättning för kommunens kostnader för insamlingen av förpackningar på särskilt
iordningställda platser för allmänheten där det produceras förpackningsavfall i betydande
omfattning. Dessa kostnader kan antas delvis vara desamma som ovanstående.

Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.
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•

Producenterna ska kostnadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för vissa förpackningar som
omfattas av retursystem på platser utomhus där många människor normalt vistas och
kommunen har renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen. Det kan antas att kommuner
och producentansvarsorganisationen ibland kommer överens om att kommunen mot ersättning
anskaffar kärlen, för att få en estetiskt tilltalande samordning med övriga kärl – kostnaderna för
dessa insamlingskärl ska då inte räknas med i övriga kostnader som rapporteras till
Naturvårdsverket, eftersom de ersätts särskilt, och inte rapporteras.

6 kap. 7 § FPF Överlämning av förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationer
Kommunerna ska, så långt som möjligt, till respektive producentansvarsorganisation överlämna
förpackningsavfall i respektive förpackningsmaterial i en mängd som motsvarar
producentansvarsorganisationens marknadsandel enligt 8 kap. 2 § första stycket.
Avfall Sverige konstaterar att det behöver klarläggas hur rekvisitet ”så långt som möjligt” ska uttolkas
och tillämpas i praktiken. Det behöver också klargöras i vilken form förpackningsavfallet ska
överlämnas till producenterna (t.ex. balat eller komprimerat). Oavsett formen är kostnader för att
verkställa fördelningen till producenterna samt eventuell paketering och emballering av
förpackningsavfallet kostnader som innefattas i det finansiella producentansvaret.
Men Avfall Sverige anser att det hade varit en bättre lösning om producentorganisationerna
sinsemellan ansvarade för fördelning av insamlat förpackningsavfall genom någon form av
clearingfunktion.
6 kap. 8 § FPF Uppgifter från kommunerna till Naturvårdsverket om insamlade och överlämnande
mängder förpackningsavfall
En kommun ska, till Naturvårdsverket lämna uppgifter om insamlade mängder enligt 3 § för
respektive material som förpackningsavfallet består av. Uppgifter ska också lämnas om de mängder
av respektive förpackningsmaterial som lämnats till respektive producentansvarsorganisation enligt
7 §.
Uppgifterna ska lämnas kvartalsvis senast en vecka efter utgången av varje kvartal.
Avfall Sverige anser att en veckas rapporteringsfrist är en alldeles för kort tid för att kommunen ska
hinna sammanställa och rapportera uppgifter.
Här borde det även regleras att kommunerna ska lämna uppgifter om antal hushåll i olika kategorier,
samlokaliserade verksamheter samt antal LIP/ÅVS i enlighet med det som ska rapporteras in enligt
6 kap. 17 § för kommuner som vill ta över ansvaret under åren 2024 respektive 2025.
6 kap. 15 § FPF
Senast den 1 januari 2026 ska kommunerna separat samla in förpackningsavfall enligt 4 § från alla
hushåll och de verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i
flerbostadshus.
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Före den 1 januari 2026 får kommunen, i stället för fastighetsnära insamling enligt 4 §, samla in
förpackningsavfallet på kvartersnära insamlingsplatser (återvinningsstationer).
Avfall Sverige menar att det även efter den 1 januari 2026 (eller vilket år som blir gällande) behövs
möjligheter att samla in förpackningsavfallet vid återvinningsstationer eller andra publika
insamlingsplatser. Avfall Sverige frågar sig varför kvartersnära insamlingsplatser, i detta
sammanhang, likställs med återvinningstationer. Kvartersnära insamling har generellt ett betydligt
mindre avstånd till bostadsfastigheter än återvinningsstationer. Avfall Sverige anser att det i sig är
rimligt att publika insamlingsplatser med de krav på tillgänglighet som råder idag kan
tillhandahållas under den övergångstid som ska löpa fram till dess att fullt utbyggd fastighetsnära
insamling ska vara inrättad, men att det alltså inte går att likställa kvartersnära insamling med
insamling vid återvinningsstationer. Men även efter det att den fastighetsnära insamlingen är
utbyggd behövs alltså publika insamlingsplatser.
6 kap. 17 § FPF
Det anges i 6 kap. 17 § att en anmälan enligt 16 § ska innehålla
1. uppgifter om det totala antalet hushåll, uppdelat på flerbostadshus och enbostadshus samt
permanent- och fritidsboenden,
Medlemmar i Avfall Sverige har påpekat att de inte får använda lägenhetsregistret för
samkörning av uppgifter om antalet lägenheter som underlag för uttag av avfallsavgifter
per lägenhet enligt ett ställningstagande av Datainspektionen. Det hade varit lämpligt om
det hade kunnat föreskrivas om att lägenhetsregistret ska få användas för detta syfte för att
då också kunna få fram antalet lägenheter för beräkning av ersättning från producenterna i
enlighet med förslaget i bilaga 1.
6 kap. 16 och 18 §§ FPF
Avfall Sverige ställer sig frågande till de valda datumen för anmälan och beslut. Vi ser ingen poäng
med att avvakta ända till 31 maj för att anmäla övertagande av ansvar, utan anser att det kan ske
långt tidigare på året för att Naturvårdsverket ska kunna ta beslut före sommaren. 30 september är
för sent för den kommunala besluts- och taxeprocessen i många kommuner.
4.2 Avsnitt 9.1 Den fastighetsnära insamlingen behöver byggas ut för att nå
återvinningsmålen och en cirkulär ekonomi s. 120:
Uppfyllandet av materialåtervinningsmål är förstås en viktig del i uppfyllandet av ett
producentansvar för förpackningsavfall. Men även det förpackningsavfall som inte kan
materialåtervinnas innefattas i ett fullt finansiellt producentansvar och kommunen måste
ersättas för allt förpackningsavfall som har samlats in från hushållen och som uppfyller de
kvalitetskrav som kommuner och producenter är överens om. Det är sedan en senare fråga,
efter det att avfallet har överlämnats till producentansvarsorganisationerna vilket
förpackningsavfall som lämpar sig för materialåtervinning och vilket som inte gör det och
vilket förpackningsavfall som i så fall måste gå till energiåtervinning och finansieras inom
ramen för det finansiella producentansvaret.
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Avsnitt 9.2 En ny förordning om producentansvar för förpackningar s. 122:
Avfall Sverige välkomnar att det föreslås införas en ny förordning om producentansvar för
förpackningsavfall med en kapitelindelning istället för att göra revideringar i 2018 års
förpackningsförordning.
9 kap. 3 § avfallsförordningen
Utredningen föreslår att föreskrifter enligt 9 kap. 1 § 1 punkten (dvs. bemyndiganden för
kommunen om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska
vara beskaffade och skötas) inte, under vissa angivna förutsättningar, får förhindra en
fastighetsägare från att bekosta en dyrare insamlingslösning med avseende på
förpackningsavfall än den som kommunen tillhandahåller.
Avfall Sverige har inte något att invända mot att andra system än de som tillhandahålls av
kommunen används för insamling av förpackningsavfall på eller i anslutning till
fastigheten. Det kan till exempel handla om bottentömmande behållare, som
fastighetsinnehavaren själv bekostar och installerar och som vid installation på fastigheten
också blir fastighetstillbehör. Dock måste kommunen fortfarande ha möjlighet att villkora
borttransporten från anordningen med att den går att tömma med det system som
kommunen eller kommunens upphandlade privata utförare tillhandahåller. Det handlar
bland annat om kommunens nuvarande föreskriftsrätt angående installation och tömning.
Jfr. exempelvis följande möjlig reglering i renhållningsordningens avfallsföreskrifter, som
har stöd i bemyndigandet i nuvarande 9 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614):
XX § Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är
åtkomlig för fordon utrustat med kran.
Avfall Sverige anser att det behöver säkerställas att föreslagen utformning av 9 kap. 3 §
avfallsförordningen inte innebär att kommunen inte kan avböja borttransport om anläggningen inte
är utformad och installerad i enlighet med krav i kommunens avfallsföreskrifter.
4.3 Avsnitt 9.3 Utsorteringskrav för förpackningsavfall s. 123:
Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag att verksamheter som är serveringsställen
ska se till att förekommande förpackningsavfall sorteras ut i serveringslokalen. Detta är ett
välkommet förtydligande. Inte minst mot bakgrund av att det i pågående processer finns
serveringsställen som argumenterar för att de inte skulle vara skyldiga att sortera ut sitt
förpackningsavfall.
Avfall Sverige välkomnar också att den som har en förpackning som innehåller avfall ska se
till att förpackningen skiljs från innehållet (med undantag för förpackningar som innehåller
farligt avfall eller innesluter läkemedelsavfall) och att avstamp tas i EU-kommissionens
uttalanden om att förpackningar ska vara ”nominellt tomma”. Avfall Sverige välkomnar att
utredningen, till skillnad mot vad Naturvårdsverket anger i sin utredning om bioavfall,
tydliggör vikten av att förpackningar skiljs från sitt innehåll. Avfall Sverige instämmer
också i vad utredningen anger angående att ett krav på att skilja förpackningar från deras
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innehåll bör öka incitamenten att förebygga att förpackad mat från livsmedelsbutiker
kasseras som avfall.
Detsamma gäller huvudregeln avseende källsortering av förpackningsavfall. Källsortering
av förpackningsavfall lägger också en bra grund för möjligheten att framöver återigen
utreda möjligheten till insamling i materialströmmar (jfr. det försök som gjordes av
Naturvårdsverket i Eskilstuna i början av 2000-talet). Eftersom det i många fall kan vara
svårt för konsumenter att skilja på vad som får sorteras som förpackningsavfall respektive
som icke förpackningsavfall samt för ökat resursutnyttjande anser Avfall Sverige att
insamling i materialströmmar kan vara en bra möjlighet. Men det viktigaste är att först och
främst etablera fastighetsnära insamling av förpackningsavfall generellt för att sedan
överväga vilka möjligheter som skulle finnas till insamling i materialströmmar utan att
påverka materialåtervinningen av förpackningsavfall.
4.4 Avsnitt 9.3.2 Undantag från kraven s. 128:
Dispens från krav på separat insamling
Utredningen föreslår att Naturvårdsverket ska få besluta om dispens från kravet på separat
insamling (j fr 3 kap. 14 a § avfallsförordningen). (6 kap. 3 §).
Avfall Sverige anser att det är viktigt att nämnda dispensgrund finns i de fall det av olika anledningar
inte skulle vara möjligt med källsortering av alla förpackningsslag. Avfall Sverige anser i sådana fall
att en väl fungerande eftersortering av blandade förpackningsslag kan vara ett alternativ. Därför
behöver det också regleras en skyldighet för producenter att ta emot förpackningsavfall från
eftersortering om detta förpackningsavfall också kan nyttiggöras för materialåtervinning.
Avfall Sverige välkomnar att det föreslås en reglerad servicenivå för insamling av förpackningsavfall
från hushåll och samlokaliserade verksamheter genom ett generellt krav på fastighetsnära insamling.
Ett reglerat krav avseende servicenivå skapar förutsebarhet och lägger grunden för god utsortering av
förpackningsavfall samt för fastställande av ersättning till kommunerna utifrån nämnda reglerade
servicenivå.
När det gäller kravet på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och
samlokaliserade verksamheter som sådant anser Avfall Sverige att det behövs en reglering som
möjliggör dispens från sådana krav på motsvarande sätt som föreslås avseende bioavfall. Av samma
skäl som att det kan vara till exempel rent praktiskt omöjligt att anordna fastighetsnära insamling av
bioavfall kan det vara praktiskt omöjligt att anordna insamling av förpackningsavfall. Det kan till
exempel handla om fastigheter som saknar farbar väg så som skärgårdsöar utan fast färjeförbindelse
eller fastigheter i fjällmiljö.
4.5 Avsnitt 9.4 Krav på sortering och separat hantering av farligt avfall s. 129:
Avfall Sverige välkomnar att utredningen föreslår att det ska införas en särskild
bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skiljt från annat
avfall. Utsortering och separat hantering av farligt avfall har högsta prioritet och det är
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därför viktigt med en reglering som tydliggör att farligt avfall ska sorteras ut.
4.6 Avsnitt 9.5 Ett kommunalt insamlingsansvar s. 130:
Glasförpackningar
Efter förfrågan från Avfall Sverige konstaterar Avfall Sverige att en majoritet av renhållarna vill se
fastighetsnära insamling av glas- och metallförpackningar. Avfall Sverige välkomnar därför att
utredningen föreslår sådan insamling vilket innebär en samlad insamling av de vanligast
förekommande förpackningsslagen. Om inte fastighetsnära insamling erbjuds av alla de vanligast
förekommande förpackningsslagen är risken att utsorteringen inte blir lika god som annars hade
varit fallet och vi kommer att se en ökad andel förpackningar i restavfallet. Avfall Sverige ser också en
risk för att nuvarande insamlings- och återvinningsnivåer för glas- och metallförpackningar skulle
riskera att inte upprätthållas vid en splittrad service, där dessa förpackningsslag inte skulle samlas in
fastighetsnära.
Övriga förpackningsslag
Med utgångspunkt i krav i avfallsdirektivet 2008/98/EG om avfall ska även mindre vanligt
förekommande förpackningar sorteras ut- och hanteras separat, såsom trä- och
keramikförpackningar. Avfall Sverige anser att det hade varit rationellt om dessa förpackningar
kunde hanteras genom att lämnas med motsvarande flöden av icke förpackningsavfall av sådana
fraktioner. Till exempel genom att lämnas med trä respektive jord/sten/grusfraktionen vid ÅVC.
Avfall Sverige anser att den servicenivå som återvinningscentralerna innebär är tillräcklig för ”övriga
förpackningsslag”. För statistikens skull kan dock själva insamlingen ske i separata kärl och
anordningar. Fördelen med insamling vid återvinningscentraler är att de är bemannade, vilket
förebygger nedskräpning och otillåten dumpning av avfall.
Sekundärt kommunalt ansvar för behandling
Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation ska kommunen se till att det
förpackningsavfall som samlas in ”enligt detta kapitel behandlas” (6 kap. 13 §). Sådan kommunal
behandling ska i sådant fall ersättas av producenterna (9 kap. 17 §).
Avfall Sverige anser att den reglering som föreslås avseende ersättning avseende sekundärt ansvar
för kommunen för behandling av förpackningsavfall är viktig. Detta välkomnas av Avfall Sverige
eftersom det därmed finns en grund för ersättning för det fall detta behandlingsansvar inträder.
4.7 Avsnitt 9.5.1 Kommunal insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa
verksamheter s. 130:
Insamling från hushåll
Avfall Sverige instämmer i utredningens bedömning att (1) kommunerna har ekonomiska incitament
för att utveckla fastighetsnära insamling för att undvika förpackningsavfall i restavfallet, (2)
möjligheter till samordning av insamlingen av förpackningsavfall med insamlingen av annat avfall
som kommunen ansvarar för och att (3) regelverket kan hållas enklare eftersom det inte behövs
någon prövning av lämplighet eller krav på säkerhet samt att kommunen har lokalkännedomen om
förhållandena inom kommunen.
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I mindre tätbefolkade kommuner och kommuner med långa avstånd mellan fastigheterna är det
viktigt att det finns förutsättningar för gemensamma insamlingsplatser för flera fastigheter / per
område för förpackningsavfall (och i förekommande fall returpapper) samt rest- och matavfall från
hushåll. Detta är mest rationellt och också mest rationellt utifrån den samlade miljö- och
samhällsnyttan.
I tätbefolkade områden kan det finnas en problematik med ont om plats för kärl och anordningar för
avfallshantering. Även här måste det finnas möjligheter för gemensamma insamlingsplatser. Bara att
etablera insamling av köks- och livsmedelsavfall (matavfall) kan vara en utmaning och ytterligare
plats behövs alltså för förpackningsavfallet.
Avfall Sverige anser att det behövs en reglering som möjliggör dispens från krav på fastighetsnära
insamling på motsvarande sätt som föreslås avseende bioavfall.
Insamling från verksamheter vars insamling av förpackningsavfall är samlokaliserad med
insamling av förpackningsavfall från hushåll
Avfall Sverige välkomnar en sådan ordning. Det finns fördelar för den samlade miljö- och
samhällsnyttan att kommunen ansvarar för insamling av förpackningsavfall från
verksamheter som har en avfallshantering som är samordnad med hushållens
förpackningsavfall på eller i anslutning till en fastighet.
Avfall Sverige anser dock att regleringen blir tydligare om det istället regleras att det är
verksamhetens behållare och andra anordningar för hantering av förpackningsavfallet som
ska vara gemensamma med hushållens avfall på eller i anslutning till fastigheten (j fr
avseende ”behållare och andra anordningar” 9 kap. 1 § 1 p. avfallsförordningen, där
uttrycket används. Det kan med fördel användas även i detta sammanhang för god
överensstämmelse med de krav som kommunen kan ställa på kärl och anordningar som
används för avfall under kommunalt ansvar). En markyta/plats kan ju vara gemensam utan
att avfallshanteringen för den sakens skull är gemensam. Avfall Sverige anser alltså att det
ska handla om en avfallshantering som är samordnad med de bostäder som finns i en
fastighet. Kommunalt ansvar för insamling från verksamheter i bostadshus ska inte heller
vara begränsad till insamling i flerbostadshus utan till verksamheter som bedrivs i
bostadshus, dvs. även småhus, i syfte att optimera miljö- och samhällsnyttan från en
samordnad avfallshantering i sådana fall.
4.8 Avsnitt 9.5.2 Kommunens ansvar ska upphöra när förpackningsavfallet överlämnas
till en godkänd producentansvarsorganisation s. 135:
Omlastningsstationer
Kommunen ska tillhandahålla omlastningsstationer (jfr. 6 kap. 7 §). Avfall Sverige
välkomnar att det inte föreslås något skallkrav avseende att det ska finnas en
omlastningsstation i varje kommun. Det anges i utredningen att det inte finns hinder för att
kommunerna samarbetar kring omlastningsplatser i kommunalförbund. Motsvarande
möjlighet finns rimligtvis om kommuner har organiserat avfallshanteringen i ett regionalt
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bolag. En annan möjlighet kan generellt vara samverkan angående omlastningsstationer
genom avtalssamverkan med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725).
Åtgärder avseende ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter
Utredningen föreslår ett bemyndigande för kommunen som innebär skyldigheter för kommuner att
vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter eller
producentansvarsorganisationer ska fungera.
Utredningen redogör inte närmare för innebörden av detta bemyndigande och det behöver klargöras
närmare.
4.9 Avsnitt 9.6 Utformning av den kommunala insamlingen s. 137:
Lättillgänglig information
Kommunen ska årligen ta fram lättillgänglig information till hushållen och de verksamheter vars
avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i ett flerbostadshus om skyldigheten att sortera ut
förpackningsavfallet från övrigt avfall och hur hushållen och verksamheterna ska lämna sitt
förpackningsavfall i kommunens insamlingssystem (jfr. 6 kap. 12 § FPF). Även information om de
återvinningsresultat som utsorteringen bidrar till i kilogram per invånare ska tas fram.
Godkända producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den
framtagna informationen innan den görs tillgänglig för hushållen och verksamheterna. Kommunerna
ska ha rätt till ersättning av de godkända producentansvarsorganisationerna för kostnader för att ta
fram informationen och göra den tillgänglig.
Avfall Sverige ser det som en naturlig följd av det kommunala insamlingsansvaret att kommunen är
den som informerar hushållen samt verksamheter, enligt ovan, avseende förpackningsavfall eftersom
kommunen under ett sådant ansvar ju är den som har direkt kontakt med avfallslämnarna. Avfall
Sverige välkomnar att det också uttryckligen anges att kommunernas kostnader för information ska
fördelas mellan producentorganisationerna (jfr. 9 kap. 3 § andra stycket).
Lättillgängliga insamlingsplatser
Utredningen föreslår att kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar som normalt
förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar) samt förpackningar av annat
material än de vanligast förekommande materialen från lättillgängliga insamlingsplatser.
Avfall Sverige välkomnade insamling av skrymmande sällanförpackningar vid lättillgängliga
insamlingsplatser i remissvar till förslaget till 2018 års förpackningsförordning. Avfall Sverige står
fast vid den ståndpunkten och anser att det är lämpligt med lättillgängliga insamlingsplatser för
insamling av skrymmande sällanförpackningar. När det gäller sällanförpackningar, så som
förpackningar av trä och keramik, anser Avfall Sverige att sådana förpackningar bör kunna samlas in
med icke förpackningsavfall av samma material vid återvinningscentralerna. Precis som avseende
regleringen om returpapper bör det vara kommunen som uttolkar vad som ska avses som
lättillgängligt utifrån de lokala förutsättningarna och detaljstyrning avseende vad som ska anses
utgöra lättillgängligt bör undvikas.
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När det gäller skrymmande sällanförpackningar är det viktigt med en särskild reglering
avseende dessa och Avfall Sverige välkomnar därför förslag om en sådan reglering.
Grundläggande är här, precis som för övrig reglering i frågan, att det regleras vad som ska
verkställas men inte i detalj hur. Därför förordar Avfall Sverige den första föreslagna
lösningen med lättillgängliga insamlingsplatser. Lättillgängliga insamlingsplatser kan vara
av typen nuvarande återvinningsstationer eller andra typer av insamlingsplatser.
Det ska dock noteras att tillgången på mark för lättillgängliga insamlingsplatser är en avgörande
förutsättning i de flesta kommuner. För att kunna tillgodose ett krav på lättillgänglig insamling kan
förtydliganden behöva göras i plan- och bygglagstiftningen avseende insamlingen av
förpackningsavfall som ett prioriterat intresse.
Möjligheten till retroaktiva krav på ändring i byggnad hade också behövt regleras på ett annat sätt än
idag. Enligt 3 kap. 11 § 3 p. plan och byggförordningen (2011:338), PBF, finns i dagsläget möjlighet
att ställa retroaktiva krav för byggnader som har uppförts, eller omfattas av bygglov, före den 1 juli
1977. Det gäller krav på anordningar som skäligen kan krävas för att skapa godtagbara
arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från byggnaden. En sådan byggnad anses enligt 12 §
angiven förordning uppfylla kraven om den har de anordningar som skäligen kunde krävas av en ny
byggnad den 1 juli 1977. Möjligheten till retroaktiva krav för byggnader som har uppförts även efter
den 1 juli 1977 borde regleras med lämplig tidsgräns.
Avsnitt 9.6.4 Successiv ansvarsövergång från producentansvarsorganisationerna till
kommunerna
Avfall Sverige avstyrker föreslagen övergångstid för fullt utbyggd fastighetsnära insamling
under kommunalt insamlingsansvar. Utifrån den tidpunkt när 2018 års
förpackningsförordning beslutades (juni 2018) medgav den förordningen en övergångstid
om nära sju år för etablering av fastighetsnära insamling.
Avfall Sverige anser att det skulle vara i princip omöjligt att på 3,5 år etablera
fastighetsnära insamling fullt ut i alla kommuner (om beslut tas av regeringen i juni 2022).
En motsvarande övergångstid om sju år (från ett ikraftträdande den 1 januari 2023) är
nödvändig även för etableringen av en fullt utbyggd fastighetsnära insamling under ett
kommunalt insamlingsansvar. Det handlar om att tillskapa goda förutsättningar för en så
bra etablering av fastighetsnära insamling som möjligt med hänsyn tagen till samordning
med nuvarande insamling av avfall under kommunalt avfallsansvar. I kombination med en
utsträckt genomförandetid anser Avfall Sverige att det skulle vara rimligt med en generell
ansvarsövergång till kommunerna per visst datum, tidigast per den 1 januari 2025. I
kombination med en ansvarsövergång till kommunerna per den 1 januari 2025 behöver då
också möjligheten att anmäla helt eller delvis utbyggd fastighetsnära insamling utsträckas
med möjlighet till anmälan för åren 2025-2030.
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I annat fall behöver det regleras en dispensmöjlighet för de kommuner som inte har
möjlighet att till den 1 januari 2026 etablera fastighetsnära insamling av
förpackningsavfall.
De 70-tal kommuner som, på basis av politiska beslut och 28 § förpackningsförordningen
(2006:1273) redan har infört fastighetsnära insamling behöver få ersättning redan från och
med ikraftträdandet av förordningen (enligt förslaget den 1 januari 2023) anser Avfall
Sverige. De bidrar redan till utsorteringen, insamlingen av återvinningen av
förpackningsavfall som tillgodoräknas efterlevnaden av gällande producentansvar för
förpackningsavfall. Det är därför fullt rimligt att de direkt vid ikraftträdandet av en
reviderad förpackningsförordning erhåller ersättning för den insamling som de verkställer.
En sådan ersättning från och med den 1 januari 2023 (eller från det datum som
förordningen föreslås träda ikraft) behöver regleras med särskilda övergångsbestämmelser
eftersom det handlar om ersättning vid sidan av ett formellt kommunalt insamlingsansvar.
Ramarna för ersättningen kan dock hämtas från föreslagen ersättningsmodell och behöver
inte ha en särskild ordning.
Vid ett beslut om fastighetsnära insamling kommer kommunerna generellt att vara
angelägna om att så snart som möjligt kunna etablera sådan insamling, men skälig tid
behövs för att kunna etablera ett insamlingssystem. Så snart ett beslut om fastighetsnära
insamling av förpackningsavfall har fattats av regeringen och beslut om föreskrifter för
ersättning etc. fattats av Naturvårdsverket kan ansvariga aktörer inleda sin planering av
hur sådan insamling ska etableras och verkställas.
För att kunna verkställa behöver kärl och andra anordningar som behövs för fastighetsnära
insamling av förpackningsavfall upphandlas, det behöver planeras för hur och i vilken
ordning kärl och andra anordningar ska etableras, inköp eller upphandling av fordon
behöver göras och eventuellt kapacitet för omlastning i ledet innan överlämningspunkt till
producenterna behöver analyseras. Det kan behövas olika lång tid för planeringen inom en
kommun t.ex. för småhus, nya flerbostadshus och äldre bestånd av flerbostadshus i
innerstäder. Avgörande för kommuner som upphandlar insamlingen är återstående löptid
på redan ingångna avtal gällande insamling av mat- och restavfall. För insamlingen från
småhus finns stora vinster med att samordna insamlingen. För insamling från
flerbostadshus är insamlingssystemen oftast inte lika integrerade och det är lättare att
komplettera med separata kärl för insamlingen av förpackningar. Kommuner som sköter
insamlingen i egen regi har också som regel kortare ledtider, dock behöver givetvis de tid
för upphandling av nya kärl och sopbilar.
4.10 Avsnitt 9.7 Insamling av förpackningsavfall från verksamheter s. 149:
Verksamheterna ska få lämna sitt förpackningsavfall på mottagningsplatserna utan kostnad
och utan begränsningar i avfallsmängder (7 kap. 1 §).
Avfall Sverige anser inte att det är tillräckligt att verksamheter ska lämna avfallet på
mottagningsplatser. Det är högst tveksamt om mindre verksamheter eller verksamheter med låg
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omsättning kommer att efterleva detta krav.

Avfall Sverige anser att föreslagen servicenivå med en insamlingspunkt per kommun som
utgångspunkt (samt ytterligare en per påbörjad 200 000 invånare) är alltför låg, särskilt med
avseende på glesbygd och kommuner med avsevärda avstånd. I praktiken innebär detta inte någon
substantiell skärpning av kraven på servicenivå jämfört med idag (7 kap. 2 §). En för låg servicenivå
avseende särskilt mindre verksamheters förpackningsavfall innebär en risk för att avfallet inte
sorteras ut utan istället lämnas med restavfallet och därmed belastar den kommunala
avfallshanteringen både operativt och finansiellt. Ett exempel på verksamheter där sådana risker kan
tänkas finnas är bensinstationer, som ju inte har någon samlokaliserad insamling av avfall med
bostäder.
Avfall Sverige ställer sig frågande till om avfallsdirektivets 2008/98/EG krav (jfr. artikel 8.a.4)
uppfylls avseende producenternas kostnadsansvar för förpackningsavfall när det föreslås att
verksamheter på egen bekostnad ska ombesörja borttransporten av sitt förpackningsavfall till
mottagningsplats.
Avfall Sverige anser att krav på fastighetsnära insamling även avseende verksamheters
förpackningsavfall är ett fullt rimligt krav och att det är en sådan servicehöjning som också måste till
avseende verksamheters förpackningsavfall. I annat fall blir förändringen marginell jämfört med den
ordning som har gällt alltsedan producentansvarets införande år 1994. Risken är alltför stor att
särskilt mindre verksamhetsutövare inte sorterar ut sitt förpackningsavfall från annat avfall om
servicegraden är för låg.
Utöver en reglering att utsorterat förpackningsavfall ska samlas in anser Avfall Sverige att
det behöver läggas till att verksamheterna ska säkerställa att förpackningsavfallet kan
sorteras ut på eller i anslutning till fastigheten.
4.11 Avsnitt 9.8 Producentens ansvar för hantering av förpackningsavfallet förtydligas
s. 157:
Avfall Sverige välkomnar att utredningen föreslår att det regleras (jfr. 4 kap. 1 och 2 §§
förslaget till förpackningsförordning) att en producent som släpper ut förpackningar på
den svenska marknaden ska anlita eller själv tillhandahålla en eller flera
producentansvarsorganisationer som är godkända att ta hand om förpackningsavfallet
(inklusive marknadsdrivna insamlingssystem). Avfall Sverige välkomnar också att
utredningen föreslår att den som är etablerad i Sverige och som yrkesmässigt förmedlar
distansförsäljning till slutanvändare i Sverige av förpackningar endast ska få förmedla
sådan försäljning från producenter som har tillhandahållit eller anlitat en
producentansvarsorganisation. Avfall Sverige instämmer härvidlag med vad utredningen
uttalar om att det är viktigt att tydliggöra att producenterna har det ekonomiska ansvaret
samt att motverka friåkare.
4.12 Avsnitt 9.9.4 Differentierade förpackningsavgifter s. 168:
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Generellt anser Avfall Sverige att det är viktigt att förpackningar som är svåra/ej möjliga att
materialåtervinna får en betydligt högre avgift än mer homogena/homogena förpackningsslag. En
sådan differentiering borde på ett effektivt sätt kunna bidra till den substitution till lämpligare
förpackningsslag/material som är en av grundbultarna med producentansvaret.
Helt återanvändningsbara förpackningar bör ha låg eller ingen avgift. Det blir ju på det sättet en form
av ”miljöstyrande taxa” för förpackningsavgifter.
Tillräckligt med avgifter behöver förstås tas in totalt sett för att finansiera insamling och återvinning
och en tydlig differentiering borde vara möjlig.
4.13 Avsnitt 9.11 Finansiering av kommunernas insamlings- och informationsansvar (9 kap.
förslag ny förordning) s. 182:
Producentavgiftens storlek (9 kap. 3 §)
Avfall Sverige noterar att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 § (som handlar om bemyndigande
att meddela föreskrifter om ersättning till kommunerna).
Enligt förslaget till förordningstext ska ”Kommunernas kostnader för den fastighetsnära
insamlingen fördelas mellan producentansvarsorganisationerna utifrån
organisationernas marknadsandelar enligt 8 kap. 2 § första stycket.”
Avfall Sverige anser att även kommunens kostnader för de vanligaste
förpackningsmaterialen som samlas in på publika insamlingsplatser (typ
återvinningsstationer eller motsvarande) ska ersättas utifrån marknadsandelarna.
Kommunernas kostnader (9 kap. 5-6 §§)
Kommunernas kostnader för insamlingen av förpackningsavfall fastighetsnära och via
lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 4 och 5 §§ samt för information enligt 6 kap.
12 § ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1.
Kostnaderna ska också variera utifrån kommunindelningen i bilaga 2. Det närmare
innehållet i formlerna och ytterligare kriterier för beräkning av kostnaderna bestäms av
Naturvårdsverket i föreskrifter som meddelas med stöd av 18 § (9 kap. 5 §).
Avfall Sverige noterar även här att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 §.
Avfall Sverige konstaterar också att det blivit begreppsförvirring mellan kostnader och
ersättning i 9 kap. 5-6 §§. Ersättningen ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1, medan
kommunernas kostnader ska tas fram i en särskild kostnadsberäkningsmodell
(Naturvårdsverket ska utarbeta föreskrifter). I 9 kap 5-6 §§ borde det, enligt Avfall Sverige,
istället stå:
Kommunernas kostnader och ersättning
5 § Kommunernas ersättning för insamlingen av förpackningsavfall fastighetsnära och
via lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 4 och 5 §§ samt för information enligt 6
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kap. 12 § ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1. Ersättningen ska också variera utifrån
kommunindelningen i bilaga 2. Det närmare innehållet i formlerna och ytterligare kriterier
för beräkning av kostnaderna bestäms av Naturvårdsverket i föreskrifter som meddelas
med stöd av 19 §.
Avfall Sverige anser att den kostnad för omlastningsstationerna som har sin grund i
insamlingen av förpackningsavfall behöver innefattas i ersättningen från producenterna.
Det framgår i avsnitt 9.11.1 i förslaget att ersättningen ska täcka kommunens kostnader för
insamling, transport, anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av avfall till
producentansvarsorganisationer. Avfall Sverige anser att det är nödvändigt att detta också
framgår uttryckligen i förordningstexten.
Ersättning till kommuner (9 kap. 11-12 §§)
Avfall Sverige noterar även här att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 §.
Avfall Sverige anser att det här borde anges att kommunerna måste lämna uppgifter till
Naturvårdsverket som underlag för beräkning av ersättningen. Det anges visserligen i 19 §
att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om detta.
Enligt 6 kap. 16-17 §§ ska kommunerna anmäla antalet hushåll mm. till Naturvårdsverket
om de önskar ta ansvar för insamlingen före 1 januari 2026. Det står inget om anmälan
efter den 1 januari 2026. Är tanken att detta anmälningsförfarande ska regleras i NV:s
föreskrifter, frågar sig Avfall Sverige. I 6 kap. 8 § framgår att kommunen ska lämna
uppgifter om insamlade mängder för respektive material. Dessa uppgifter ska lämnas
kvartalsvis. Det står däremot inget om att kommun en gång per år ska lämna uppgift om
antalet hushåll.
Eftersom besluten inte föreslås få överklagas blir det särskilt viktigt att det ges möjlighet att
kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning för att verifiera att den är så korrekt som
möjligt utifrån det som kommunen ska verkställa inom ramen för kommunalt
insamlingsansvar för förpackningsavfall.
9 kap. 18 § Naturvårdsverket får i enskilda fall besluta att kräva tillbaka utbetald ersättning
från kommunerna om beslutet om ersättning har grundats på oriktiga eller ofullständiga
uppgifter eller om beräkningar eller bedömningar som Naturvårdsverket har utfört visat sig
vara felaktiga.
Avfall Sverige anser att ersättningssystemet behöver vara förutsebart för kommunerna och
det är mycket svårt att beräkna och bedöma renhållningskostnader exakt. Möjligheten till
återbetalningskrav bör åtminstone uttryckligen begränsas till fall där felaktigheter och
bedömningar varit av väsentlig betydelse.
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Synpunkter Bilaga 1
Avfall Sverige välkomnar den ersättningsmodell som utredningen föreslår. Modellen har
föreslagits av Avfall Sverige och FTI/SPA5 gemensamt. Avfall Sverige har också förankrat
modellen med TMR, som också står bakom modellen. Detaljer behöver dock fastställas av
Naturvårdsverket, inklusive förutsättningarna för att beräkna kostnader för insamling
enligt modellen. Detta arbetar Avfall Sverige med i ett gemensamt projekt med SPA, som
fortlöpande kommer stämmas av med TMR.
Avfall Sverige uppmärksammar dock att det har gjorts vissa justeringar i utredningens
förslag som skulle få vissa oönskade konsekvenser. Till exempel har den uppdelning som
skett i underrubriker med egna formler för dels fastighetsnära insamling, dels insamling
via lättillgängliga insamlingsplatser (LIP) och återvinningsstationer (ÅVS) fått, som Avfall
Sverige bedömer, oönskade konsekvenser. Tonersättning ges enligt förslaget endast
förpackningar som samlas in fastighetsnära och inte för förpackningar som samlas in från
LIP och ÅVS. Avfall Sverige anser att det är rimligt och nödvändigt att skrymmande
förpackningsavfall liksom vanligt förekommande förpackningar ges tonersättning även vid
insamling från dessa system. Även vid fullt utbyggd FNI kommer det finnas behov av ÅVS
eller motsvarande insamlingsplatser för de vanliga förpackningarna – som komplement
och back-up. För insamling av övrigt förpackningsavfall, som trä och keramik, har tonersättning däremot mindre eller obetydlig betydelse.
Utredningen föreslår att ersättning för information beräknas per invånare i varje kommun.
Avfall Sverige, efter synpunkter från medlemmar, anser att det kan bli otillräcklig
ersättning för kommuner med många sommargäster och turister. Avfall Sverige föreslår
därför att ersättningen i stället baseras på ett justerat invånarantal som tar hänsyn till
turistnätter och fritidshusboende. I Avfall Sveriges statistiksystem Avfall Web görs sådan
justering för att på ett mer rättvisande sätt beräkna avfallsmängder per person i
kommunen. Underlaget hämtas från SCB.
4.14 Övriga kommentar angående ersättning
Avfall Sverige anser att det behöver tydliggöras att ersättning även ska betalas för
insamling av de vanligaste förpackningsfraktionerna som sker på återvinningsstationer
eller andra lättillgängliga insamlingsplatser. (I 6 kap. 4 och 5 §§ nämns endast
fastighetsnära insamling av vanligaste förpackningsslagen medan lättillgängliga
insamlingsplatser anges för övrigt förpackningsmaterial och skrymmande
sällanförpackningar). Under framförallt en övergångsperiod men även fortsättningsvis,
som back-up/komplementsystem till den fastighetsnära insamlingen, kommer
återvinningsstationer (eller motsvarande platser) att ha en viktig roll.

SPA=Svenskt producentansvar. Ett nybildat bolag som är en ”utbrytning” från FTI och som hanterar policyfrågor mm
ang. producentansvar.
5
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I den beräkning av ersättning som ska göras av Naturvårdsverket utifrån
kommunkategorier anser Avfall Sverige att det kommer att behövas parametrar för
tilläggsersättning utifrån olika aspekter. Det kan handla om glesbygd, långa
transportavstånd, turistkommun, skärgård m m utöver vad som är justerat utifrån de olika
generella kommunkategorierna.
Många kommuner har i många år efterfrågat en reglering om ersättning för outsorterat
förpackningsavfall. Ersättning för det outsorterade förpackningsavfallet hade varit önskvärt för att
säkerställa ett fullt finansiellt producentanvar. Utredningen föreslår inte någon sådan ersättning.
Det är dock Avfall Sveriges uppfattning att föreliggande ersättningsmodell skapar incitament för
kommunen att sortera ut så mycket förpackningsavfall som möjligt och sedan få ersättning för detta
förpackningsavfall. Som har angivits inledningsvis ger också en sammanhållet fastighetsnära
insamling generellt goda resultat när det gäller utsorteringen av förpackningsavfall.
Beräkning av ersättning till kommunerna enligt aktörernas förslag till modell
Utredningen anger att Avfall Sverige och producenterna har angivit att modellen bör kompletteras
med incitament för hög materialkvalitet, t.ex. att insamlat förpackningsavfall som överträffar
kvalitetskrav berättigar till extra ersättning i syfte att skapa incitament för materialåtervinning.
Avfall Sverige för dialog med producenterna angående kvalitetskrav. Avfall Sverige är överens med
producenterna om att kvalitetskrav ska fastställas utifrån ramen att insamlingen ska ske på ett
fackmannamässigt sätt och utifrån gängse normer i branschen. Avstämning angående förslag till
kvalitetskrav görs med ett partssammansatt råd under Naturvårdsverket. Allt förpackningsavfall som
samlats in och som uppfyller fastställda kvalitetskrav ska vara berättigat till ton-ersättning. Det ska
alltså inte handla om några ensidigt av någon enskild part fastställda kvalitetskrav.
4.15 Avsnitt 9.13 Dialog och tillsyn s. 194:
Utredningen föreslår att Naturvårdsverket ska se till att
producentansvarsorganisationerna, kommunerna, avfallsentreprenörerna,
fastighetsägarna, miljöorganisationerna samt övriga berörda kan föra en löpande dialog i
frågor som har betydelse för producentansvaret. Avfall Sverige välkomnar detta.
Samtidigt vill Avfall Sverige poängtera vikten av att det också etableras ett särskilt forum
där formellt ansvariga aktörer, det vill säga representanter för kommuner och producenter,
kan diskutera frågor som rör insamling och ersättning för insamling med mera.
Avsnitt 9.14 Sanktioner s. 198:
Avfall Sverige välkomnar att det föreslås en miljösanktionsavgift för en överträdelse som
innebär att en producent inte anlitar eller tillhandahåller en godkänd
producentansvarsorganisation innan en förpackning tillhandahålls på marknaden.
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4.16 Avsnitt 10 Alternativet att producenterna ansvarar för insamling vid hushållen s.
202:
Avfall Sverige anser att ett producentansvar för insamling med kommunen som uppdragstagare (jfr.
regleringen i 2018 års förpackningsförordning) generellt är sämre än ett kommunalt
insamlingsansvar eftersom kommunen då inte råder över vilka system som inrättas för insamlingen
samt att samordningen av insamlingen av förpackningsavfall med insamlingen av andra
förpackningsslag kan försvåras. Avfall Sverige avstyrker därför detta förslag och förordar alltså ett
kommunalt insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar.
4.17 Avsnitt 11.5.1 Kommuner (konsekvensanalysen) s. 210:
Det anges att i och med att det nuvarande systemet med återvinningstationer avvecklas,
kommer kommunerna inte längre behöva lägga tid på samråd med producenterna om var
stationer bör placeras etc. Här kan dock Avfall Sverige konstatera att processerna avseende
planer och bygglov för publika insamlingspunkter förstås även fortsättningsvis blir viktiga
aspekter, men skillnaden blir att de nu blir en intern fråga för kommunen och i relation till
fastighetsinnehavare som berörs av etableringen.
Som har angivits ovan vill Avfall Sverige framhålla att någon form av publika
insamlingsplatser kommer att behövas som komplement till den fastighetsnära
insamlingen av de vanligast förekommande förpackningsslagen även med fastighetsnära
insamling som utgångspunkt. Sannolikt behöver de vanligast förekommande
förpackningsslagen också samlas in på platser där skrymmande sällanförpackningar ska
samlas in.

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår chefsjurist Sven Lundgren,
sven.lundgren@avfallsverige.se, till vår rådgivare för kommunalt ansvar, statistik och
avfallstaxor Jenny Westin, jenny.westin@avfallsverige.se eller till vår rådgivare för
insamling och materialåtervinning Jon Nilsson Djerf, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se
telefon 040-35 66 00.
Med vänlig hälsning,
Avfall Sverige

Lars Stjernkvist

Tony Clark

Ordförande

Vd
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-12-30

SBN 2022-000011

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

Väderskydd i Havsbadet
Sammanfattning
Det finns ett behov av att kunna vädersäkra arrangemang i Lysekil. Behovet finns
hos både Lysekils kommun och arrangörer av arrangemang. Kommunen har därför
tillsammans med Kustnöje AB tagit fram ett förslag på en lösning på behovet
genom att ett segeldukstak monteras i Havsbadsparken, Lysekil.
Ett avtal reglerar parternas rättigheter och skyldigheter. Lysekils kommun
investerar i markfundament och Kustnöje AB köper segeldukstaket. Lysekils
kommun hyr sedan segeldukstaket av Kustnöje AB. Kommunen kan sedan hyra ut
hela området inklusive väderskydd och får intäkterna för uthyrningen.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra projektet enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschef och nämndens
ordförande i uppdrag att teckna avtal med Kustnöje AB
Ärendet
Det finns ett behov av att kunna vädersäkra arrangemang i Lysekil. Behovet finns
hos både Lysekils kommun och arrangörer av arrangemang. Kommunen har därför
tillsammans med Kustnöje AB tagit fram en lösning på behovet. Kustnöje har
erbjudit sig att bekosta ett segeldukstak i Havsbadsområdet som Lysekils kommun i
sin tur hyr av Kustnöje AB. Segeldukstakets syfte är att vädersäkra arrangemang
genom att placera det i Havsbadsparken vid scenen. Inför sommarsäsongen
monteras segeldukstaket på grundfundament förankrade i marken. Därefter kan
segeldukstaket fällas upp och ned vid behov under sommaren. Vid slutet av
sommarsäsongen monteras segeldukstaket av från grundfundamenten.
Kommunen anlägger grundfundamenten till segeldukstaket. Kustnöje har förtur till
att nyttja 10 dagar per år i Havsbadsparken och Kustnöje betalar för att nyttja hela
anläggningen enligt ordinarie taxa. Annan tid disponeras av Lysekils kommun som
också ansvarar för att samordna bokning av andra arrangemang. Parterna har tagit
fram ett förslag till ett avtal som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter. Se
bilaga.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser stora fördelar med att kunna vädersäkra arrangemang i
Havsbadsparken. Detta skulle innebära att Havsbadsområdet skulle kunna
utvecklas ytterligare som evenemangsområde.
Eftersom avtalstiden är 5 år kan man se detta som ett pilotprojekt och det finns
egentligen inga långsiktiga risker med att genomföra projektet. Kommunens insats
är 600 000 kr som är den beräknade investeringskostnaden för
grundfundamenten.
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Tjänsteskrivelse
Dnr
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Ekonomi
Kustnöje AB står för segeldukstak och stolpar och Lysekils kommun står för att
anlägga grundfundament som stolparna förankras i. Beräknad kostnad för
grundfundamenten är 600 000 tkr. Anläggningen ingår i Gata- och parkenhetens
ansvarsområde och enheten får kompensation för ökade kapitalkostnader.
Investeringen finns upptagen i 2022 års investeringsbudget som beslutades av
kommunfullmäktige 2021-12-15, § 148 (dnr 2021–000456)
Avtal
Ett förslag till avtal har tagits fram som skall reglera parternas rättigheter och
skyldigheter.
Avtalstiden är 5 år och avtalet upphör att gälla vid avtalstidens utgång.
Bygglov
Åtgärden är bygglovspliktig.
Förvaltningen har skickat in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för fem år.

Måns Werner
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Teknisk chef

Bilagor
Avtal mellan Lysekils kommun och Kustnöje AB
Bilder på väderskyddet
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling
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Mellan Lysekils kommun, 212000-1389, och Kustnöje AB, 556889-3233, nedan ”Kustnöje”, har
följande avtal träffats.

AVTAL
Bakgrund
Det finns ett behov av att kunna vädersäkra arrangemang i Lysekil. Behovet finns hos både Lysekils
kommun och arrangörer av arrangemang. Därför har Kommunen tillsammans med Kustnöje AB tagit
fram en lösning på behovet. Kustnöje har erbjudit sig att bekosta ett segeldukstak i
Havsbadsområdet enligt bilaga 1. Segeldukstakets syfte är att vädersäkra arrangemang genom att
placera det i Havsbadsparken. Inför sommarsäsongen monteras segeldukstaket på grundfundament
förankrade i marken. Därefter kan segeldukstaket fällas upp och ned vid behov. Vid slutet av
sommarsäsongen monteras segeldukstaket av från grundfundamenten.
Kommunen ska anlägga grundfundamenten samt ge Kustnöje förtur till att nyttja 10 dagar per år i
Havsbadsparken. Parterna har enats om att detta ska regleras enligt följande bestämmelser.

1. Kustnöje hyr ut segeldukstaket till Lysekils kommun under avtalstiden. Hyra utgår med
55 000 kr per år. Kustnöje ombesörjer och bekostar uppsättning och nedtagning av
segeldukstaket som ska sitta uppe mellan 1/6 till 31/8 varje år. Perioden kan ändras enligt
överenskommelse mellan parterna. Under resterande del av året ska Kustnöje ansvara för att
förvara segeldukstaket.
2. Lysekils kommun ger Kustnöje rätt att under avtalstiden nyttja 10 dagar per år för
evenemang i Havsbadsparken. Hyra för detta utgår med 55 000 kr per år. Kustnöje ska senast
den 31 december anmäla vilka dagar som önskas bokas under det följande året. Parterna ska
under januari månad samråda kring vilka dagar som ska bokas det innevarande året.
3. Det står kommunen fritt att använda segeldukstaket i uppfällt läge. Detta gäller även vid
arrangemang som kommunen eller kommunalt bolag arrangerar i samarbete med tredje
part. Kommunen kommer också att hyra ut område och tält till andra arrangörer än
kommunala verksamheter. Alla musik- och konsertevent bokas i samråd med Kustnöje AB.
4. Detta avtal gäller under perioden 2022-03-01 – 2027-02-28. Vid avtalstidens utgång upphör
detta avtal att gälla varvid Kustnöje har rätt att erhålla segeldukstaket åter.
5. Lysekils kommuns villkor och bestämmelser, som Lysekils kommun från tid till annan kan
revidera, styr användning av Havsbadsparken för evenemang. Dessa bestämmelser gäller
även för Kustnöje.
Alla arrangörer av evenemang i Havsbadsparken ansvarar själva för att ombesörja
anmälningar, ansökningar och att bekosta erforderliga myndighets tillstånd. Detta gäller även
Kustnöje när de står som arrangörer.
Hyra av Oscars ingår inte i överenskommelsen utan sker separat.

6. Lysekils kommun ansvarar för projektering och montering av fästen i mark för segeldukstaket
i Havsbadsparken och för att bekosta detta.
7. Lysekils kommun ansvarar för att ombesörja anmälningar, ansökningar och att bekosta
erforderliga myndighets tillstånd hänförliga till projektering och montering av fästen i mark.
Lysekils kommun ansvarar för att inneha gällande försäkring för segeldukstaket, fundament
och för området som påverkas av segeldukstaket.
Arrangörer som hyr området av kommunen och som kommer att använda tältet ansvarar för
tält och anläggning under hyrestiden. Om tältet skadas under användning ansvarar
hyresgästen för att ersätta skadan.
8. Segeldukstaket och den fasta anläggningen får inte ha några logotyper eller reklam.
Kommunen skall godkänna utformningen av segeldukstaket.
9. Hela uppförandet av anläggningen är bygglovspliktig. Detta avtal är villkorat med att bygglov
beviljas.
10. Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte
innebära att avtalet i dessa helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen
påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning av avtalet ske.
11. Ändringar och tillägg till detta avtal ska, för att äga giltighet, upprättas skriftligen. För detta
skall tilläggsavtal upprättas.
12. Utan motpartens skriftliga medgivande får rättigheter respektive skyldigheter enligt detta
avtal inte överlåtas på annan.
13. Part har rätt att häva avtalet om någon av följande situationer har uppstått:
A. Förvaltningsdomstol har förklarat avtalet ogiltigt i lagakraftvunnen dom;
B. EU-domstolen efter en fördragsbrottstalan mot Sverige finner att Sverige genom att
låta beställaren ingå kontraktet [ramavtalet], allvarligt åsidosatt sina skyldigheter enligt
gällande EU-fördrag, EUF-fördrag eller Upphandlingsdirektiv;
C. Part begår väsentligt avtalsbrott. Om Kustnöje blir föremål för åtgärder eller omfattas
av förhållande som anges i 13 kap. 1 och 2, §§ lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling ska det anses utgöra väsentligt avtalsbrott;
D. Part underlåter att inneha och/eller till den andre parten delge uppgifter, handlingar,
tillstånd, intyg och certifikat etc. som krävs enligt avtalet och för att fullgöra
avtalsenliga skyldigheter;
E. Förutsättningarna för avtalsföremålet väsentligen förändras, exempelvis genom
politiskt beslut;
F. Part överlåter detta avtal till tredje part utan skriftligt samtycke;
G. Part utan föregående skriftligt medgivande från den andre parten genomför ägarskifte
som innebär att den yttersta kontrollen1 över entreprenören övergår till tredje part.

1

Yttersta kontroll definieras enligt 3-5 §§ 1 kap. lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Tillgängliggörande av entreprenörens aktier för handel på en marknadsplats där
aktierna noteras ska inte anses utgöra ägarskifte enligt föregående mening; Kustnöjes
arbetstagare, konsulter och/eller ställföreträdare gör sig skyldig till allvarligt fel i sin
yrkesutövning eller döms för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen
dom; eller
H. Kustnöje på något sätt förfar på ett sådant sätt att det, ur allmänhetens synvinkel,
skulle vara stötande för Lysekils kommun att fullfölja avtalet.
14. Tvist rörande detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning ska avgöras av allmän domstol
med Uddevalla tingsrätt som första instans.

Lysekil den

Lysekil den

För Lysekils kommun

För Kustnöje AB

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-11-17

SBN 2021-000762

Samhällsbyggnadsförvaltningen / avdelningen plan och bygg
Jeanette Norgren, konsult, 072-201 31 52
jeanette.norgren@lysekil.se

Arrendeavtal avseende garage inom del av Vägeröd 1:70
Sammanfattning
Östersidans garageägareförening, som har varit aktiva i det föregående planarbetet,
vill arrendera befintliga byggnader på Vägeröd 1:70. Förslaget är att upprätta ett 10åringt arrende, vilket får ses som ett steg i att genomföra detaljplan 1484-P2020/3.
Detta avtal ersätter det tidigare arrendeavtalet 10-11-003.
En värdering är genomförd och ligger till grund för ny arrendeavgift (11 600kr/år).
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
arrendeavtal mellan Lysekils kommun och Östersidans garageägareförening
avseende del av Vägeröd 1:70.
Ärendet
Fastighetsadress:
Sökande:
Adress:

Östanlid
Östersidans garageägareförening
c/o Peter Lansson, Golfstigen 36, 436 50 Hovås

En detaljplan togs fram över området vars syfte bl.a. var att tillskapa mer yta för
parkering. Detaljplanen Del av Vägeröd 1:70 m.fl. akt 1484-P2020/3, vann laga
kraft i maj 2020 och befinner sig nu i ett genomförande.
I januari 2021 kontaktades kommunen av Östersidans garageägareförening
angående markupplåtelse för parkeringsgarage på kommunens fastighet Vägeröd
1:70. Det finns sen tidigare ett arrende (nr 10-11-003) där kommunen fakturerat
Östersidans garageägareförening. Som grund för arrendeavtal 10-11-003 ligger en
överenskommelse mellan kyrkan och Lysekils kommun från år 1987. Eftersom
detta förhållande är gammalt, så skulle man förenklat kunna uttrycka det att det i
dagsläget inte finns något gällande skriftligt avtal, som ligger till grund för ytan som
garageägarföreningen nyttjar. Därmed behöver ett nytt arrendekontrakt tecknas för
att klargöra aktuella förhållanden med relevanta villkor och skälig avgäld.
Kommunen har kommit överens med Östersidans garageägareförening om ett
10-årigt arrende som kan förlängas med 3 år i taget. Arrendeavgälden är uppräknad
till 11 600 kr/år. Arrendeavgälden grundar sig på en värdering som gjordes 9 april
2021.
Upplåtelsetiden på 10 år bedöms rimlig med hänsyn till Östersidans garageägareförenings kommande investeringar och för en långsiktig förvaltning.
Förvaltningens synpunkter
Då det avtal som idag finns mellan kommunen och Östersidans
garageägareförening är förlegat behövs ett nytt avtal upprättas. Värdeutlåtande
ligger till grund för den nya arrendeavgiften.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2021-000762

Förvaltningen bedömer att upprättande av det nya arrendeavtalet är en del i att
genomföra detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl. akt 1484-P2020/3.

Måns Werner
Förvaltningschef

Jeanette Norgren
Mark- och exploateringsingenjör

Bilagor
Lägenhetsarrende Östersidan
Arrendekarta Östersidan
Värdeutlåtande fastigheten Lysekil Vägeröd 1:70 del av parkering
Beslutet skickas till
Peter Lansson, Golfstigen 36, 436 50 Hovås
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Avtalsnummer: 10-11-046

Avtal om lägenhetsarrende

Fastighetsägare:

Lysekils kommun

Arrendator:

Östersidans garageägarförening
c/o Peter Larsson
Golfstigen 36
436 50 Hovås

(212000–1389)

§ 1 Arrendeområde
Del av fastigheten Lysekil VÄGERÖD 1:70, se kartbilaga daterad 2021-07-07.
2
Arrendeområdet är cirka 725 m .
§ 2 Ändamål
Arrendeområdet får användas för garage och därmed förenlig verksamhet.
På arrendeområdet får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.
Detta arrendeavtal ersätter tidigare arrendeavtal 10-11-003 tecknat 1988-03-08.
§ 3 Arrendetid
Upplåtelsen gäller från och med 2022-01-01 till och med 2031-12-31.
§ 4 Uppsägning / Förlängning
Uppsägning eller begäran om villkorsändring skall ske senast sex (6) månader före
arrendetidens utgång. Om uppsägning ej sker, förlängs avtalet med tre (3) år i sänder med
oförändrade villkor.

Avtalsnummer: 10-11-046

§ 5 Arrendeavgift
Arrendeavgiften utgör det första året elvatusensexhundra (11 600) kronor. Avgiften är uppräknad utifrån värdering utförd av Svefa med värdetidpunkt april 2021 vilket utgör grundavgiften. Den är anpassad till konsumentprisindex (totalprisindex med basår 1980) för oktober
månad 2020 (bastal). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha förändrats i förhållande till bastalet, skall 100 % av årsarrendet justeras upp i förhållande till indextalet. Arrendeavgiften skall aldrig understiga grundavgiften.
En administrativ avgift på femhundra (500) kronor per år tillkommer.
Arrendeavgiften samt den administrativa avgiften faktureras förskottsvis av kommunen. Vid
för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för
betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader.
§ 6 Myndighetstillstånd
Arrendatorn är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på
arrendeområdet. Arrendatorn skall följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller
som följer av lag.
§ 7 Kostnader
Arrendatorn skall svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom
arrendeområdets nyttjande.
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendeområdet,
på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller
pålaga, skall Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till
Fastighetsägaren för på arrendeområdet belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning
av arrendeavgiften.
§ 8 Byggnader mm
Arrendatorn får inte utföra ny-, till- eller ombyggnad av byggnad eller därmed jämförbar
anläggning på arrendestället utan Fastighetsägarens skriftliga tillstånd. Det ankommer på
Arrendatorn att dessutom ansöka om bygglov och andra erforderliga tillstånd.
§ 9 Inskrivningsförbud
Detta avtal får inte inskrivas utan Fastighetsägarens skriftliga godkännande.
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§ 10 Överlåtelse / Upplåtelse
Arrendatorn får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal på annan. Arrendatorn får inte heller i sin tur upplåta rättigheter enligt detta avtal till annan utan
Fastighetsägarens godkännande.
§ 11 Arrendeområdets skick och skötsel
Arrendeområdet upplåtes i befintligt skick. Det åligger Arrendatorn att hålla arrendestället i
väl städat skick och i övrigt hålla god ordning på arrendeområdet. Arrendatorn får inte
använda arrendeområdet så att risk för miljöskada uppkommer.
§ 12 Ledningar
Arrendatorn medger att Fastighetsägaren eller annan med Fastighetsägarens tillstånd, får dra
fram eller vidmakthålla ledningar i eller över arrendeområdet med erforderliga
ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för Arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan särskild ersättning tåla det intrång som
föranleds av anläggandet och nyttjandet av ledningarna, men är berättigad till ersättning för
skada på byggnad eller annan anläggning på arrendeområdet.
§ 13 Arrendets upphörande
Vid arrendets upphörande är Arrendatorn skyldig att på egen bekostnad senast på
avträdesdagen ta bort av honom uppsatta hägnader eller inom området uppförda anläggningar.
Arrendatorn skall i möjligaste mån återställa arrendestället i det skick det befann sig på
tillträdesdagen.
§ 14 Ansvar
Arrendatorn skall i alla sammanhang svara för skada som härrör från Arrendatorns
verksamhet på arrendestället. Arrendatorn har ansvar för av honom och hans verksamhet
orsakad skada på arrendeområdet även efter avtalets upphörande.
Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet inte bedrivs inom arrendeområdet.
Arrendatorn svarar för de kostnader som kan föranledas av åtgärder som kan påfordras enligt
för var tid gällande miljölagstiftning.
§ 15 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken stadgas om lägenhetsarrende.

Avtalsnummer: 10-11-046

§ 16 Tvister
Tvist rörande detta avtal skall avgöras av Arrendenämnden.

_____________________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka Fastighetsägaren och
Arrendatorn tagit var sitt.

LYSEKILS KOMMUN
Avdelningen för Plan- och bygg

ARRENDATOR

........................................................

........................................................

Ort och datum

Ort och datum

........................................................
Lars Björneld
Orf. Samhällsbyggnadsnämnden

........................................................
Jan Olsson
För Östersidans garageägarförening

........................................................
Måns Werner
Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen

o

Arrendekarta

7 juli 2021

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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Ordernummer: 176390
Fastighetsbeteckning: Lysekil Vägeröd 1:70 del av

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-04

SBN 2022-000012

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Jeanette Almroth
jeanette.almroth@lysekil.se

Beslut om pris för fem av kommunens tomter inom
exploateringsområdet Spjösvik
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att erbjuda fem tomter inom
exploateringsområdet Spjösvik till intressenter i den kommunala tomt- och
småhuskön under vintern 2022. Tilldelning och försäljning sker enligt de regler
som gäller för den kommunala tomt- och småhuskön och till det pris som nämnden
beslutar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att prissättning av berörda tomter sker i
enlighet med genomförd värdering.
Tomt nr 1
(Lyse-Berga 3:61)
1 500 000 kronor
Tomt nr 2–3 (Lyse-Berga 3:62, 3:63)
1 600 000 kronor
Tomt nr 9–10 (Lyse-Berga 3:69, 3:70)
1 700 000 kronor
Ärendet
Fem tomter inom exploateringsområdet har värderats av auktoriserad
värderingsfirma och är klara för försäljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser
att erbjuda dessa tomter till intressenter i den kommunala tomt- och småhuskön
under vintern 2022. Tilldelning och försäljning sker i enlighet med de regler som
gäller för den kommunala tomt- och småhuskön.
Förvaltningens synpunkter
Marknadsvärdet för de aktuella tomterna har uppskattats till:
Tomt nr 1
(Lyse-Berga 3:61)
1 500 000 kronor
Tomt nr 2–3 (Lyse-Berga 3:62, 3:63)
1 600 000 kronor
Tomt nr 9–10 (Lyse-Berga 3:69, 3:70)
1 700 000 kronor

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på
den öppna marknaden. Marknadsvärdebedömning av denna typ av objekt sker
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Dnr
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vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med noterade priser vid
försäljningar av jämförbara objekt. I värdebedömningen tas hänsyn till objektets
specifika egenskaper såsom läge, typ, storlek, exploateringsgrad,
planförutsättningar och särskilda planförutsättningar i förhållande till
ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av detsamma
sedan respektive objekts köpetidpunkt.

Måns Werner
Förvaltningschef

Jeanette Almroth
Mark- och exploateringsingenjör

Bilaga
Översiktlig kartskiss
Värdeutlåtande
Beslutet skickas till
Avdelningen plan och bygg
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”Beslut om pris för fem av kommunens tomter inom exploateringsområdet Spjösvik”

Bilaga: Översiktlig kartskiss

Värdeutlåtande
Del av Lysekil Lyse-Berga 3:1
”Tomterna 1, 2, 3, 9 och 10”

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 179 166
Fastighetsbeteckning: Lysekil Lyse-Berga 3:1

2021-12-14

Innehållsförteckning
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Uppdragsbeskrivning _____________________________________________________________ 3
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Marknadsanalys _________________________________________________________________ 6
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Värderingsmetodik _______________________________________________________________ 6
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Värdebedömning _________________________________________________________________ 6
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 179 166
Fastighetsbeteckning: Lysekil Lyse-Berga 3:1

2021-12-14

1. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av del av Lyse-Berga 3:1 i Lysekil kommun.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Lysekil kommun, genom Jeanette Almroth.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärden för småhustomterna 1, 2, 3, 9 och 10 inom detaljplanen
”Spjösvik, Lyse-Berga 3:1 mfl”. Utlåtandet skall användas som internt beslutsunderlag inför försäljning.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är 2021-12-14.

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande".
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De
allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av
framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet
Värdebedömningen förutsätter att kostnader för gator/vägar på allmän plats ingår, d.v.s. är erlagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen).
Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen).

Särskilda förutsättningar
Bedömda marknadsvärden avser fastighetsbildade tomter vid ”styckförsäljning” utan hänsyn till väntetid och
etappindelning.
I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).

3 (7)

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 179 166
Fastighetsbeteckning: Lysekil Lyse-Berga 3:1

2021-12-14

I värderingen förutsätts även att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbarheten av och för ekonomin i en exploatering. Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida
exploatering inom värderingsobjektet.

Upplysningar
Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.

Besiktning och värderingsunderlag
Översiktlig syn av värderingsobjekten utfördes 2021-12-11 av Sven Jungland, Svefa AB.
Följande uppgifter har erhållits/inhämtats som värderingsunderlag:





Detaljplan ”Spjösvik, Lyse-Berga 3:1 mfl” (2010-06-03)
Tomtkarta och tomtarealer
Utdrag ur fastighetsregistret samt kartor och flygbilder
Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende lagfarna köp

2. Värderingsobjekt
Objektsbeskrivning
Värderingsobjekten är belägna i Spjösvik/Norra Grundsund, Lysekil kommun. Omgivningen utgörs huvudsakligen av småhusbebyggelse i kustmiljö, badplats, småbåtshamn, naturmark och Norra Grundsundsvägen.
Begränsat utbud av kommersiell och socialservice i närområdet. Avståndet till väg 162 är cirka fem kilometer
och till Lysekil ”fågelvägen” är det cirka fyra kilometer.
Området ligger i svag sydvästsluttning. Stor del av marken utgörs av berg i dagen. Gatunät, el, vatten och
avlopp finns i området.

Översiktskarta och förrättningskarta (Lantmäteriet).
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Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Lysekil kommun.

Miljö
Värderingsobjektet är ej markerat på Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade markområden. Inom
ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).

Planförhållande
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan ”Spjösvik, Lyse-Berga 3:1 mfl” med laga kraft 2010-06-03. Planbestämmelser som anger bostadsändamål framgår nedan. Detaljbestämmelser finns rörande placering, utformning, utförande och administrativa bestämmelser. Genomförandetiden för planen har gått ut.

Utdrag ur detaljplan ”Spjösvik, Lyse-Berga 3:1 mfl” (Lysekil kommun).
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3. Marknadsanalys
Generellt
Den senaste tidens marknadsutveckling, ökade entreprenadkostnader och den höga takten på planläggningen i kombination med avvaktande försäljning av nyproducerade bostäder har dämpat betalningsviljan på
mark på flera håll. Efterfrågan för mark i markanvisningsavtal eller motsvarande köpoptioner bedöms fortsatt
relativt god även om en viss försiktighet noterats under en tid. Välbelägen mark bedöms vara av stort intresse
i flertalet orter i länet gällande bostäder. Närhet till vatten har länge varit en dragare för bostäder, och trenden
är att närhet till kommunikationer blir allt viktigare.

Marknadsförutsättningar småhustomter
Marknadsintresset för tomtmark avser främst havsnära lägen eller andra lägeskvaliteter som utsikt. Värderingsobjekten har relativt havsnära lägen i Spjösvik/Norra Grundsund, dock utan direkt utsikt eller strandlägen. Efterfrågan på bostäder i området bedöms vara god. Prisutvecklingen för bebyggda småhusenheter
har varit positiv under senare år. Utvecklingen avseende småhustomter är med anledning av få genomförda köp mer svårbedömd. Då detaljplan samt infrastruktur i form av gator, el och va finns i närområdet så
har värderingsobjektet planmässiga och infrastrukturella förutsättningar att exploateras i närtid.

4. Värderingsmetodik
Definition av marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.

Metodtillämpning
Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt.

5. Värdebedömning
Ortsprisanalys
I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, typ, storlek, exploateringsgrad, planförutsättningar och särskilda planförutsättningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl
som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av detsamma sedan respektive objekts köpetidpunkt.

Småhustomter
Lagfarna försäljningar av småhustomter kring Spjösvik/Norra Grundsund har eftersökts. Antalet köp är begränsat och prisspridningen förklaras främst med hänsyn till läge och utsiktsförhållanden. Även objekt till salu
har kontrollerats då dessa kan ge viss indikation på i varje fall säljarnas prisförväntningar.
Noterade priser för småhustomter från 2020 och framåt noteras huvdsakligen inom intervallet 925 000-2
600 000 kronor. Noterade lagfarna försäljningar redovisas i bilaga. Till dessa skall läggas även Lyse-Berga
3:40 om 507 kvadratmeter som såldes 2021-10-28 för 1 600 000 kronor. Den hösta noteringen som avviker
från övriga avser en tomt om 3 300 kvadratameter med högt läge och troligen även utsikt. I det direkta
närområdet noteras den senaste försäljningen för 1 600 000 kronor samt under 2020 Lyse-Berga 2:132 om
861 kvadratmeter för 1 300 000 kronor.
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Prisutvecklingen har för bebyggda småhusfastigheter har varit positiv under senare år. Prisutvecklingen vad
gäller tomtmark är mer svårbedömd men korrelerar normalt med bebyggda fastigheter. Enligt vad som redovisas ovan indikeras marknadsvärdet av en tomt för friliggande småhusbebyggelse till cirka 1 600 000 kronor.
Mikroläge, tomtarealer och planbestämmelser har en viss marknadsvärdepåverkan, som dock är svår att
kvantifiera med anledning av ett begränsat ortprismaterial och prisspridning. Tomt 1 har den minsta tomtarealen och därmed blir även byggrätt något mindre. Tomterna 1-3 har en högsta tillåten byggnadshöjd om
4,7 meter och bedöms ej få utsikt. Tomterna 9-10 har en högsta tillåten byggnadshöjd 5 meter och bedöms
få viss ”sjöglimt”/utsikt. Denna kan dock komma att begränsas av framtida omgivande bebyggelse. Med utgångspunkt från dessa parametrar görs en bedömning av marknadsvärdepåverkan.

6. Slutsatser
Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda värderingsförutsättningarna bedöms
marknadsvärden av småhustomter inom Lysekil Lyse-Berga 3:1 vid värdetidpunkten 2021-12-14 till:

Tomt 1

cirka 1 500 000 kr/tomt

Tomt 2-3

cirka 1 600 000 kr/tomt

Tomt 9-10

cirka 1 700 000 kr/tomt

Vänersborg 2021-12-14

Sven Jungland

Marcus Takner

Civilingenjör/av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Civilingenjör/av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga 1

Foto

Bilaga 2

Fastighetsinformation

Bilaga 3

Ortsprismaterial

Bilaga

Allmänna villkor för värdeutlåtande
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Tomt 1

Tomt 2 och 3

Bilaga 1
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Tomt 9 och 10

Bilaga 1

Svefa AB, Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Småhusfastigheter

Källa: Lantmäteriet; Småhusfastigheter
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Datum: 2021-12-14

Sidan 1 av 2
2021-12-14 12:08

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-04

SBN 2022-000013

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Stina Norén
stina.noren@lysekil.se

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av
detaljplan för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl.
Sammanfattning
Ett förslag till Sävens camping för Lyse 1:3 m.fl., har varit utsänt på granskning från
2021-10-26 till 2021-11-19.
Då endast behov av mindre justeringar bedömts finnas har
samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattningen att planförslaget inte behöver
granskas på nytt. Planförslaget kan därmed överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till
detaljplan för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. samt att överlämna den till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
(2010:900)
Ärendet
Förslaget till detaljplan syftar till att förbättra situationen i området genom
planmässig reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller för verksamheten
med uppställningsplatser både inom och utanför strandskyddat område samt
förhållande till kringliggande fastigheter.
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.
Planförslaget har varit utsänt för granskning från 2021-10-26 till 2021-11-19. Under
granskningen inkom synpunkter som har medfört att några justeringar gjorts.
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett
granskningsutlåtande.
Följande justeringar föreslås av planförslaget med anledning av de synpunkter som
framförts under granskningen:
Plankarta:


Administrativ bestämmelse om bygglovsbefrielse läggs till i u-områdena.



De administrativa bestämmelsernas avgränsning i den södra delen av
planområdet förtydligas.

Planbeskrivning:


LEVA i Lysekils AB:s synpunkter tillgodoses genom förtydliganden i
planbeskrivningen. Ändringarna har stämts av med LEVA Vatten AB inför
godkännande av granskningsutlåtande.



Västtrafiks synpunkt tillgodoses genom ändring i planbeskrivningen.

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

Sid 1/2

Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2022-000013

Föreslagna justeringar är av redaktionell karaktär, och planförslagets huvudsakliga
innehåll och slutsatser påverkas inte vid jämförelse med planens utformning under
granskningsskedet.
Planförslaget skickas nu för godkännande i kommunstyrelsen och antagande i
kommunfullmäktige.

Måns Werner
Förvaltningschef

Stina Norén
Planarkitekt

Bilagor


Plankarta, justerad 2022-01-04









Planbeskrivning, justerad 2022-01-04
Granskningsutlåtande, 2021-12-20
Samrådsredogörelse, 2020-09-21
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-05-12
Samråd om behovsbedömning, 2020-06-18
Fastighetsförteckning, 2021-09-22
Utredningar
o Dagvatten, Sweco Environment AB, 2020-03-17
o MUR/GEO Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, ÅF
Infrastructure AB, 2019-11-06
o PM Geoteknik, ÅF Infrastructure AB, 2020-03-06
o Bergteknik, ÅF Infrastructure AB, 2019-09-11
o PM Bergteknik, inspektion och utförda åtgärder, AFRY, 2020-12-07
o Brandtekniskt utlåtande, AFRY, 2020-04-28
Riktlinjer och ställningstaganden kopplade till campinganläggningar i
Lysekils kommun, Avdelningen för Plan och Bygg, 2021-09-23
Beslut om campingverksamhet på strandskyddat område på fastigheten
Lyse 1:27, Lysekils kommun, Länsstyrelsen, 2006-05-29




Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Exploatören
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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1
14900,000000

1
15000,000000

1
15100,000000

PLANBESTÄMMELSER

1
15200,000000

—
)

Utformning

Följand e gälle rinom om r
å d e n m e d ne d anst
å e nd e b e t
e c kningar
.
End astangive n använd ning oc h ut
for
m ning ärt
illå t
e n.
Därb e t
e c kning saknasgälle rb e s
t
äm m e lse n inom he la p lanom r
ådet
.

+0,
0

)
0,
0

f1

GRÄNSBETECKNINGAR
Planom r
å d e sgr
äns
Anv
änd ningsgr
äns
6467700,000000

6467700,000000

Ege nskap sgr
äns

Mark

Ad m inist
r
at
ivgr
äns

n1

Ege nskap sgr
änsoc h ad m inis
t
r
at
ivgr
äns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

1:
27

N

Fr
iluft
slivoc h c am p ing,PBL4kap .5§ 1st3p .

N1

Fr
iluft
slivoc h c am p ing,up p st
ällning avhusv
agnar1/
4-30/
9,
PBL4kap .5§ 1st3p .

O

Tillfällig vist
e lse ,PBL4kap .5§ 1s
t3p .

O1

Up p st
ällning avvillavagnaroc h husv
agnar
,
PBL4kap .5§ 1st3p .

1:
37

6467600,000000

6467600,000000

Ga

6467500,000000

6467500,000000

1:
16

1:
3

Se
r
v

e1

I
nom om r
å d e tfå re nd as
t18,
0(
m axim altant
al)villavagnaroc h husvagnar
up p för
asförp e r
m ane ntup p st
ällning,PBL4kap .1
1§ 1st1p .

e2

St
ör
st
at
illå t
na b yggnad s
ar
e a p e rvillavagn e lle rhusvagn är25m ²,
PBL4kap .1
1§ 1st1p .
St
ör
st
at
illå t
na ar
e a föralt
an p e rvagn är30m ²,
PBL4kap .1
1§ 1st1p .

e4

St
ör
st
at
illå t
na b yggnad s
ar
e a p e rvillavagn e lle rhusvagn är45r
e sp e kt
ive 25m ²,
PBL4kap .1
1§ 1st1p .

e5

St
ör
st
at
illå t
na ar
e a föralt
an p e rvagn är40m ²,
PBL4kap .1
1§ 1st1p .

e6

Avd e sam m anslagna ar
e or
na,s
om t
illå t
sie 2,e 3,oc h e 9få rm axim alt85m ²
ut
gör
asavvagn,för
t
älts
am talt
an,PBL4kap .1
1§ 1st1p .

e7

Avd e sam m anslagna ar
e or
na,s
om t
illå t
sie 4,e 5oc h e 9,få rm axim alt60m ²
ut
gör
asavvagn oc h för
t
ältsam tm axim alt85m ²ut
gör
asavvagn,
för
t
ältoc h alt
an,PBL4kap .1
1§ 1st1p .
St
ör
st
at
illå t
na b yggnad s
ar
e a först
uga är30m ²,
PBL4kap .1
1§ 1st1p .

e9

St
ör
st
at
illå t
na ar
e a förför
t
ältp e rv
agn är35m ²,
PBL4kap .1
1§ 1st1p .

v
r
Se
rv
Se

1:
15

1:
70
1:
73
1:
56

1
15000,000000

!

!

Ga

!

!

!

!

!

Ge m e nsam he t
sanläggning

!

!

!

!

Lr

!

!

!

!

!

Le d ningsr
ät
t

!

!

!

!

!

!

!

!

Se r
vit
ut

!

!

!

!

!

!

Se r
v
!

!

!

!

1:
34

1:
3

1:
34

1:
79

Lr

1:
44

Le d ningsr
ät
t
,p unkt

l

Se r
v

Se r
vit
ut
,p unkt

l

1:
80

Byggnad e r
,fasad linje rr
e d ovis
ad e

Kör
b ana

1:
5

rv
Se

St
ig

1:
41

64
1:
64 1:

1:
76

1:
75

1:
34
1:
46
1
15100,000000

a2

Bygglovkr
ävsint
e förup p st
ällning avb å t
aroc h t
illhör
and e kär
r
or
.
Be s
t
äm m e lse n gälle rund e rför
ut
sät
t
ning at
td e t
aljp lane n int
e änd r
ase lle rup p hör
at
tgälla.Kvar
t
er
sm ar
k,PBL4kap .15§ 1st1p .

a3

Bygglovkr
ävsint
e före t
tför
r
å d p å m axim alt10m ² b yggnad sar
e a p e rhusvagn e lle rvillavagn.
Be s
t
äm m e lse n gälle rund e rför
ut
sät
t
ning at
td e t
aljp lane n int
e änd r
ase lle rup p hör
at
tgälla.Kvar
t
er
sm ar
k,PBL4kap .15§ 1st1p .

a4

Bygglovkr
ävsint
e först
uga e lle rvar
akt
ig up p st
ällning avhusvagn e lle rvillavagn m e d
t
illhör
and e för
t
ältoc h alt
an m e d st
ake te lle rp lank up p t
ill1,
1m e t
e röve rm ar
ke n,sam tt
ak
öve ralt
an.
Be s
t
äm m e lse n gälle rund e rför
ut
sät
t
ning at
td e s
sa up p för
sie nlighe tm e d öv
r
iga p lanb e st
äm m e ls
er
s
am tat
tavs
t
å nd t
illb yggnad int
e und e r
s
kr
id e r8,
0m e t
er
.Be st
äm m e lse n gälle rt
illsd e t
aljp lane n up p hävs.
Kvar
t
er
sm ar
k,PBL4kap .15§ 1st1p .

a5

Bygglovkr
ävsint
e förup p st
ällning avhusvagn ie nlighe tm e d gälland e
använd ingsb e st
äm m e lse .
Be s
t
äm m e lse n gälle rund e rför
ut
sät
t
ning at
td e s
sa up p för
sie nlighe tm e d öv
r
iga p lanb e st
äm m e ls
er
s
am tat
tavs
t
å nd t
illb yggnad int
e und e r
s
kr
id e r8,
0m e t
er
.Be st
äm m e lse n gälle rt
illsd e t
aljp lane n up p hävs.
Kvar
t
er
sm ar
k,PBL4kap .15§ 1st1p .

-Plankar
t
a
-Planb e skr
ivning (
just
er
ad 20220104)
-Fas
t
ighe t
s
för
t
e c kning (
20210922)
-Ut
r
e d ningar
Dagvat
t
en(
Swe c o Envir
onm e ntAB,20200317)
PM Ge ot
e knik (
ÅFI
nfr
ast
r
uc t
ur
e AB,20200306)
Be r
gt
e knik (
ÅFI
nfr
ast
r
uc t
ur
e AB,2019091
1)
M UR/
GEO M ar
kt
e knisk und e r
sökningsr
ap p or
t
/
Ge ot
e knik (
ÅFI
nfr
ast
r
uc t
ur
e AB,20191
106)
PM Be r
gt
e knik,I
nsp e kt
ion oc h ut
för
daåt
gär
d e r(
AFRY,20201207)
Br
and t
e knisktut
lå t
and e (
AFRY,20200428)
-Rikt
linje roc h st
ällningst
agand e n kop p lad e t
illc am p inganläggningariLyse kilskom m un
(
Av
d e lninge n förPlan oc h Bygg,20210923)
-Be slutom c am p ingve r
ks
am he tp å st
r
and skyd d atom r
åde (
Länss
t
yr
e lse n,20060529)
-Sam r
å d sr
e d ogör
e lse (
20200921)

Ägoslagsgr
äns

40
1:
34 1:

1:
3

Bygglovkr
ävsint
e förvar
akt
ig up p st
ällning avhusvagn e lle rvillavagn m e d t
illhör
and e för
t
ält
oc h alt
an m e d st
ake te lle rp lank up p t
ill1,
1m e t
e röve rm ar
ke n,sam tt
ak öve ralt
an.
Be s
t
äm m e lse n gälle rund e rför
ut
sät
t
ning at
td e s
sa up p för
sie nlighe tm e d öv
r
iga
p lanb e st
äm m e lse rsam tat
tavst
å nd t
illb yggnad int
e und e r
skr
id e r8,
0m e t
er
.
Be s
t
äm m e lse n gälle rt
illsd e t
aljp lane n up p hävs.Kvar
t
er
s
m ar
k,PBL4kap .15§ 1st1p .

PLANHANDLINGAR

Ge m e nsam he t
sanläggning,p unkt

l

6467300,000000

1:
16
Lr

Lr

33
SLÄTTNA 1:

1
14900,000000

Lr

1:
3
1:
22

!

Ga

1:
38

a1

Bygglovsb e fr
iad e å t
gär
d e re nligtb e st
äm m e ls
e rom änd r
ad lov
p liktsam tb ygglovsp likt
iga å t
gär
d e rinom
s
t
r
and skyd d kan b e höva för
e gå savgod känd st
r
and skyd d sd is
p e ns.

Byggnad e r
,t
ake nsb e gr
äns
ningslinje rr
e d ovis
ad e

1:
3

Lr

S:
1

väge n
Hum m e r

S:
3

Lr

1:
68

!

Ga

1:
3

Lr

1:
18

1:
29

6467300,000000

1:
17

M ar
kr
e se r
vatförallm ännyt
t
iga und e r
jor
d iska le d ningar
.Hus-oc h villavagnarsom
e järvar
akt
igtför
ankr
ad e im ar
ke n ärt
illå t
et
.Kvar
t
er
sm ar
k,PBL4kap .6§

Före ve nt
ue lla å t
gär
d e rib äc ke n kan d e tkr
ävasanm älan e lle ransökan om t
illst
å nd förvat
t
e nve r
ksam he t
t
illLänsst
yr
e ls
e n.De tärfast
ighe t
sägar
e nsans
varat
tse t
illat
te r
for
der
liga t
illst
å nd för
e ligge r
.

Fast
ighe t
sb e t
e c kning

0:
00
6467400,000000

1:
17
1:
30

1:
39
1:
4

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Åt
gär
d e rsom för
änd r
arb r
and t
e kniska e ge nskap e roc h/
e lle rkonst
r
ukt
ion äranm älningsp likt
iga.

Tr
akt
gr
äns

1:
4

6467400,000000

Lr

Ge nom för
and e t
id e n är5å r
,PBL4kap .21§

Oavse t
tom e n å t
gär
d kr
äve rb ygglove lle ranm älan,e lle ringe tavd e tså ska d e kr
avi
p lan-oc h b ygglagst
ift
ninge n som gälle rförå t
gär
d e n var
a up p fylld a.Om kr
ave n int
e är
up p fylld a kan d e tle d a t
illat
tb yggnad snäm nd e n ingr
ip e rm e d t
illsyn.

Fast
ighe t
sgr
äns

S:
3

Se
rv

Byggnad ska p lac e r
asm inst4,
5m e t
e rfr
å n fast
ighe t
sgr
äns.Et
tm ind r
e avst
å nd
kan ac c e p t
er
asom b e r
ör
d a gr
annargod känne rd e t
.God kännand e tb örv
ar
a skr
ift
ligt
,
PBL4kap .16§ 1st1p .

Byggnad :V ar
akt
ig p lac e r
ad konst
r
ukt
ion s
om b e st
å ravt
ak e lle ravt
ak oc h v
äggar
oc h som ärkonst
r
ue r
ad så at
tm ännis
korkan up p e hå lla sig id e n.
En var
akt
igtup p st
älld villavagn e lle rhusv
agn äre nligtd e finit
ion iPBL1kap 4§ e n b yggnad .

GRUNDKARTA

Lr

p2

UPPLYSNING

1:
5

1:
53

Byggnad ,villavagn,husvagn,husb il,t
ältsam tfast
at
illb e hört
ill
up p st
ällningsp lat
se r
na ska p lac e r
asm inst1m e t
e rfr
å n slänt
kr
ön ne rm ot
b äc ke n,PBL4kap .16§ 1st1p .

Ändrad lovplikt

End astup p s
t
älld a b å t
are lle rkär
r
orfå rp lac e r
as,PBL4kap .1
1§ 1st1p .

e8

p1

u1

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@M ar
ke n få rint
e b e b yggas,PBL4kap .1
1§ 1st1p .
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

e3

M ar
ke n få re jför
se sm e d st
ake t
,st
e np lat
t
or
,r
ab at
t
e re lle rt
r
äd äc k,
PBL4kap .10§

Genomförandetid

Omfattning
Ga

Nivå p å fär
d igtgolvförb yggnad e rska var
a m inst0,
3m e t
e röve ranslut
and e
m ar
kniv
å oc h som lägst2,
7m e t
e röve rangive tnollp lan om int
e annat
öve r
s
väm ningsskyd d äranor
d natt
illd e nna nivå ,PBL4kap .16§ 1st1p .

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

1:
6

Högst
a b yggnad shöjd ärangive tv
är
d e im e t
e r,PBL4kap .16§ 1s
t1p .

Placering

Kvartersmark

LYSE

Högst
a noc khöjd ärangive tvär
d e im e t
e röve rangive tnollp lan ,
PBL4kap .16§ 1st1p .

1:
69

9 9 9 9 9 9 9
UU

1:
63

1:
77
S:
4
1:
78

e

1:
14

1:
25
1
15200,000000

q

1:
34

St
e nm ur

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN

St
ake t

UU

q

ANTAGANDEHANDLI
NG

Dike

q

30

Koor
d inat
syst
e m :SW EREF991200
Höjd syst
e m :RH2000
M ät
klass:I
I

Häc k

Up p r
ät
t
ad ge nom s
am m ans
t
ällning
avkom m une nsp r
im är
kar
t
a.
Fast
ighe t
sr
e d ovis
ning oc h kar
t
inne hå ll
akt
ue lltise p t
e m b e r2021.

Nivå kur
va
Be fint
lig m ar
knivå

0,
00

M or
gan Ask
M ät
ningsinge njör

Rut
nät
sp unkt

g

0 5 10

20

30

40

N

50

60

70

80

90

Säv
e nsCam p ing
De lavLys
e 1:
3m .
fl.
L
YSE,L
YSEKI
LSKOM M UN
Up p r
ät
t
ad :20211022 Dnr
:B201969
J
us
t
er
ad : 20220104
St
ina Nor
én
Planar
kit
e kt
Sam hälls
b yggnad s
för
v
alt
ninge n

b

Skala A1 1:
1000

DETALJ
PLANFÖR

100

M et
er

ANTAGANDEHANDLING

Dnr: B-2019-69
Datum: 2021-10-22
Justerad: 2022-01-04

Detaljplan för

SÄVENS CAMPING
Del av Lyse 1:3 m.fl.
Lysekils kommun

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
- Planbeskrivning
- Plankarta (justerad 2022-01-04)
- Fastighetsförteckning (2021-09-22)
- Utredningar
Dagvatten (Sweco Environment AB, 2020-03-17)
MUR/GEO Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (ÅF 		
Infrastructure AB, 2019-11-06)
PM Geoteknik (ÅF Infrastructure AB, 2020-03-06)
Bergteknik (ÅF Infrastructure AB, 2019-09-11)
PM Bergteknik, inspektion och utförda åtgärder (AFRY, 2020-12-07)
Brandtekniskt utlåtande (AFRY, 2020-04-28)
- Riktlinjer och ställningstaganden kopplade till campinganläggningar i 		
Lysekils kommun (Avdelningen för Plan och Bygg, 2021-09-23)
- Beslut om campingverksamhet på strandskyddat område på fastigheten Lyse
1:27, Lysekils kommun (Länsstyrelsen, 2006-05-29)
- Samrådsredogörelse (2020-09-21)

Innehåll
INLEDNING						3
PLANDATA						4
AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

6

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN		

8

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB			9
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
9
OCH KONSEKVENSER				
NATUR					9
BEBYGGELSEOMRÅDEN			12
GATOR OCH TRAFIK			15
FRIYTOR					16
TEKNISK FÖRSÖRJNING			16
HÄLSA OCH SÄKERHET			19
GENOMFÖRANDEFRÅGOR			23
ORGANISATORISKA FRÅGOR		23
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
23
EKONOMISKA FRÅGOR			24
TEKNISKA FRÅGOR			24
ÖVRIGA FRÅGOR				25
PLANPROCESSEN					25
JUSTERINGAR EFTER GRANSKNING 25
MEDVERKANDE I PLANARBETET
25

INLEDNING
Bakgrund

Sävens Camping AB har skickat in en ansökan om planbesked för egen fastighet, Lyse 1:3, samt arrenderad del av fastighet Lyse 1:27, som ägs av Skalhamns
Fiskehamnsförening UPA. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 § 197 om att
bevilja ansökan om planbesked.
Enligt företrädare för Sävens camping AB startade campingverksamheten i mitten av 1950-talet.
Under en period på 1990-talet bytte campingen ägare ett flertal gånger innan
den slutligen köptes av Sävens campingklubb, som i och med detta ombildades
till Sävens camping AB. Det finns flera ärenden, från början av 90-talet, som behandlade ansökningar om utökning av camping/stugby som fick avslag i byggnadsnämnden med motiveringen att området saknar detaljplan och att markanvändningsfrågorna borde lösas innan ärendet kunde avgöras. Campingen har
även utökats utan lov, och som följd blivit pålagt krav av länsstyrelsen om att
återställa platsen till tidigare utformning.
Under nuvarande fastighetsägare har det ansökts om, och beviljats bygglov för en
villavagn samt en nybyggd servicebyggnad.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller både själva verksamheten,
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till kringliggande fastigheter.
På fastigheterna finns det idag cirka 80 uppställningsplatser för vagnar, varav 75
är fasta platser och resterande fem hyrs ut säsongsvis. Sökande vill med en detaljplan få riktlinjer för placering av vagnarna samt grad av privatisering. Syftet med
detaljplanen är även att införa bygglovsbefriade åtgärder. På så vis slipper varje
enskild vagn skicka in en egen ansökan om bygglov vid exempelvis byte av vagn.
Planen innebär i korthet att det på del av mark på fastigheten Lyse 1:3 och arrenderad del av Lyse 1:27, som är belägen närmast havet, delvis tillåts camping under
april till och med september och delvis tillåts att befintlig camping fortsätter med
helårsuppställning under förutsättning att ytterligare exploatering ej sker. Dessa
områden täcks även av strandskydd, men som nämnts ovan har området använts
för campingändamål redan innan strandskyddsbestämmelserna utfärdades.
I övrig del av planområdet bekräftas i huvudsak pågående markanvändning i
plankartan med möjlighet för permanent uppställning av villavagnar och husvagnar.
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Definitioner

I planbeskrivningen används nedanstående begrepp:
Campinganläggning
Avgränsat område för camping. Inom området ingår
				
även fasta anordningar som exempelvis villavagnar,
				
uthyrningsstugor, mindre mataffärer och restaurang
				
er, plank, parkeringsplatser, samt servicebyggnader
				
som toalett- och duschbyggnader, reception, kiosker
				och förråd.
Servicebyggnad 		
Byggnad för drift av anläggningen såsom reception,
				
kiosk, butik, restaurang, hygienutrymmen eller lik
				nande.
ÖP06				

Kommunens gällande översiktsplan från 2006

Planprocessen

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

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

Preliminär tidplan för planarbetet
Samråd			april-juni 2020
Beslut om granskning
okt 2021
Granskning			okt-nov 2021
Antagande i SBN		
jan 2022

PLANDATA
Lägesbestämning, areal och avgränsning

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

Karta över planområdet

Markägoförhållanden

Sävens Camping AB är ägare till fastighet Lyse 1:3 samt arrenderar en del av fastighet Lyse 1:27, som i sin tur ägs av Skalhamns Fiskehamnsförening UPA.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB

I miljöbalkens 3 kap ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn skall tas till
områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och vattenbruk, som
har stora natur- och kulturvärden och är av betydelse för friluftslivet. Sådana
områden ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan
skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande.
Planområdet berörs inte av några riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap.

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB

Sävens Camping ligger inom en del av Lysekils kommun som är av riksintresse
för turism och friluftsliv (MB 4 kap. 2§) vilket främst bevakar det rörliga
friluftslivets intressen.
Den omfattande servicen i orter och städer utmed kusten är av största betydelse
för turismen och friluftslivet. Det är också där som anläggningar för friluftslivets
och turismens servicebehov har utvecklats mest. En god service och många
turister är i många fall en förutsättning för de helårsboende människornas
möjligheter att fortsätta att bo och verka i kustområdet och därmed bevara
värdena.
Detaljplanen bekräftar att delar av campingen är avsatt till säsongsbetonad
camping. Den reglerar även att ytterligare ianspråktagande av mark inte är
möjlig och kommer därmed inte att utgöra något hinder för friluftslivet.
Planområdet omfattas även av riksintresse för högexploaterad kust (MB 4 kap.
4§) där fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar
till befintlig bebyggelse. Planområdet ligger inom ett redan utbyggt område och
förväntas inte påverka Bohuskustens natur- och kulturlandskap ytterligare.
Planförslaget innebär däremot en förbättring av situationen på en befintlig
camping. Planförslaget bedöms därmed vara förenligt med bestämmelserna i
miljöbalkens 4 kap.
Planområdet ligger inte inom eller i anknytning till Natura 2000 område.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB

Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller
för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och
miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller
miljö (miljökvalitetsnormer).
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av
EU:s vattendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter ska kartlägga och
analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram
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för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem. Miljökvalitetsnormerna
anger de kvalitetskrav som kommer att gälla för vattenmiljöerna. Målet är att
alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå minst god status under perioden
2015-2027.
Enligt för detaljplanen framtagen dagvattenutredning (Sweco Environment AB
2020-03-13) avrinner planområdet till Yttre Brofjorden som är klassad som
kustvattenförekomst och uppnår måttlig för ekologisk status. Avledningen av
dagvatten sker direkt till recipienten utan påverkan på något nedströmsområde
och därför behöver ingen fördröjningsvolym skapas för att omhänderta
dagvattnet. När dagvattnet når vattenförekomsten kommer de däremot att
blandas.
De lösta och biotillgängliga halterna utgör endast en andel av de totala halterna
som har beräknats för dagvattnet. Den sammanfattande bedömningen är
att den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen i vattenförekomsten inte
försämras på grund av planområdets nyttjande och möjligheteten att uppnå
miljökvalitetsnormerna i sin helhet inte heller bedöms att försvåras till följd av
beskriven exploatering.
Strandskydd
Delar av planområdet omfattas av strandskydd. Cirka en fjärdedel av vagnarna
står inom, eller på gränsen till, strandskyddat område. Detta har tidigare
behandlats av Länsstyrelsen (LST) som i ett beslut från 2006-05-29, meddelar
att några av dessa vagnar måste flyttas utom säsong medan de andra vagnarna
kan stå kvar hela året, men ytterligare utvidgning eller privatisering är inte
tillåten. Detaljplanen är upprättad i linje med länsstyrelsens beslut.
I enlighet med 7 kap 18 a-d § miljöbalken krävs det dispens för uppförande och
ändring av byggnader eller andra dispenspliktiga åtgärder inom strandskydd.
Ansökan om dispens skickas till kommunens miljöavdelning.
Lokala miljömål
De lokala miljömålen som redovisas i ÖP06 samt dess aktualitetsförklaring
från 2010 ska integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och
samhällsekonomiska intressen. De lokala miljömålen stämmer överens med de
regionala miljömålen (antagna 2013) samt regionala tilläggsmål (antagna 2015),
undantaget det regionala målet ”Storslagen fjällmiljö” då det inte är aktuellt i
länet.
Detaljplanen omfattas av miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och
skärgård”. Då syftet med planen är att förbättra situationen i området
genom planmässig reglering av mark- och vattenanvändning kopplat till
fritidsbebyggelse och turism anses detaljplanen vara förenlig med miljömålet.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I ÖP 06 anges delar av marken i området som lämplig för fritids- och
turistanläggning respektive värdefull för rekreation. Detta stämmer väl överens
med befintlig markanvändning på campingen, som är tänkt att fortsätta
bedrivas. För att säkerställa rekreationsmöjligheterna i området är det viktigt
att begränsa markanvändningen till dagens utsträckning.

Kommunala planer

Skalhamnsområdet är inte upptaget i Lysekils kommuns VA-plan. Riktlinjer för
dagvattenhantering återfinns däremot i kommunens dagvattenpolicy.

Detaljplaner

Planområdet är idag inte detaljplanelagt. Det finns en detaljplan sen tidigare
i Skalhamn som tillåter bostadsanvändning, Detaljplan för Sandåker 1:26 och
1:43 samt Slättna 1:46 och 1:63. För övrigt är det ytterligare en plan under
framtagande i campingens omgivning, detaljplan för Norra Skalhamn, del av
Lyse 1:2 och 1:57.

Planprogram

Det har inte upprättats något planprogram.

Campingutredning

Behovet av att utreda vissa begrepp kopplade till hantering av plan- och
byggfrågor har gemensamt identifierats av plan- och bygglovsenheterna på
avdelningen för Plan och Bygg i Lysekils kommun. Ett samarbete mellan de två
enheterna under våren 2021 har lett fram till en campingutredning, daterad
2021-09-23. I utredningen har det tagits utgångspunkt i ett underlag till
handledning för anläggande och utveckling av campingplatser 2016: Camping
– Planering, prövning och tillsyn, som Strömstads kommun har tagit fram i
samarbete med Region Gotland.
I utredningen är fokus satt på att definiera begrepp samt ta fram tydliga
ställningstaganden kopplade till hur en campinganläggning ska vara fysiskt
uppbyggd i enlighet med Plan- och Bygglagen, PBL. Andra kommunala
frågor som rör campingverksamhet, som exempelvis näringslivsfrågor
samt miljöfrågor, som ej regleras i PBL, kommer ej att behandlas i denna
utredning, men kan komma att behandlas i framtida uppdaterad version av
detta dokument alternativt i ett annat sammanhang (ÖP, näringslivsstrategi,
destinationsstrategi).
Utredningen kommer först att fungera som en bilaga till planhandlingarna
för detaljplanen för Sävens Camping, Lyse 1:3 m.fl. och därmed godkännas i
samhällsbyggnadsnämnden för utskick på granskning. Därefter kommer den
även att användas i vidare hantering av plan- och bygglovsärenden.
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BEHOVSBEDÖMNING AV MKB
Under framtagandet av aktuellt planförslag genomförs en så kallad
undersökning för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning

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

Kommunens ställningstagande

I samband med att detaljplanen skickas ut på samråd ges länsstyrelsen tillfälle
att yttra sig i ett undersökningssamråd. Syftet med undersökningssamrådet
är att det ska bidra med information till kommunens bedömning om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har skriftligen meddelat (2020-06-18) att de delar kommunens
åsikt om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön och att en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, således inte behöver tas fram.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar:
Planområdet för Sävens Camping är cirka 2 hektar stort. Den största delen
utgörs främst av gräsytor som nyttjas till uppställning av husvagnar samt
mindre grusvägar genom området.
Väst om planområdet finns även en liten vik med en strand på cirka 1600 m²,
där nivån ligger strax ovanför havsnivån. Resterande område, där de flesta
vagnar och faciliteter är placerade, ligger ungefär mellan 2 och 4 meter över
havet.
Inom området återfinns även Skalhamnsbäcken, med ett djup på cirka 2 meter
under marknivå, flödandes från sydost till nordväst. Vattendrag har strukturer
och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda
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växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.
Planförslaget:
Planförslaget innebär inga ändringar av marken inom planområdet.
Förslaget bedöms således ej heller medföra någon påverkan på
Skalhamnsbäckens biologiska värden. I syfte att upprätthålla de befintliga
livsuppehållande biologiska systemen, som är kopplade till Skalhamnsbäcken,
ska däremot ett skyddsavstånd hållas mellan bäcken och byggnader samt vagnar
med tillbehör så att det finns möjlighet för vegetation, i form av exempelvis
mindre buskar, att växa upp och ge bäcken skugga. Detta skyddsavstånd
regleras genom en egenskapsbestämmelse på plankartan och har i dialog med
miljöenheten bestämts till en meter.
Geoteknik
Campingen omges till stor del av berg i dagen. Berget framträder främst öst om
planområdet. Här sträcker sig berget upp till ca 15 meter över havsnivå.
Utöver bergpartierna framträder även bergsslänter i syd- och nordväst. Dessa
bergsslänter sträcker sig endast upp till 2,5 meter i höjd över marknivå innanför
campingområdet.
ÅF Infrastructure AB/AFRY har utrett de geo- och bergtekniska förhållandena
på och i anslutning till planområdet, 2019-11-07 och 2019-09-11. Resultatet
av utredningarna redovisas i följande text, uppdelat i tre rubriker: skredrisk,
bergras och blocknedfall samt radon.
Skredrisk
Förutsättning:
Enligt utredningarna har ingen pågående omfattande erosion observerats i
bäckfåran, därför bedöms inget erosionsskydd vara nödvändigt i dagsläget.
Resultatet av beräkningarna visar att stabiliteten mot bäcken i undersökt
område uppfyller kraven för säkerhet mot skred för glidytor som slår upp i höjd
med uppställningsplatserna för villavagnarna.
Även mindre glidytor som inte träffar uppställningsplatserna har i
beräkningarna tillfredställande säkerhet.
Sättningar och bärighet bedöms inte vara ett problem med hänsyn till områdets
användning som campingyta. Små sättningar kopplade till låg packningsgrad
i ytliga jordlager kan tänkas uppstå under stöd till villavagnar. Detta bedöms
dock inte vara ett problem som kräver något annan än eventuellt lokal åtgärd.
Planförslaget:
Även om glidytorna i beräkningarna har tillfredställande säkerhet är de svåra att
med tillförlitligt resultat bedöma då lokala variationer i geometri och eventuellt
lokala svagheter i jorden spelar en avgörande roll. Hänsyn bör tas till att lokala
små släppor/ skred inte kan uteslutas. Med anledning av detta rekommenderas i
den geotekniska utredningen att ett avstånd från släntkrön på minst 1 m hålls. I
likhet med rekommenderat skyddsavstånd för att ge rum för växtlighet regleras
detta i planen med en bestämmelse om att inom detta avstånd till släntkrön ska
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marken hållas fri från byggnader och vagnar med tillbehör.
Befintliga staket, trädäck eller andra lätta objekt tillhörandes
uppställningsplatserna som redan finns på plats bedöms inte påverka
stabiliteten och kan stå kvar förutsatt att de inte lutar synbart. Lutande
objekt ska flyttas utanför angivet avstånd. Vid nyetablering ska ett minsta
avstånd på 1 m från släntkrön hållas för alla ovan nämnda tillbehör till
uppställningsplatserna.
Blocknedfall och bergras
Förutsättning:
I den bergtekniska utredningen har planområdet delats upp i fyra geografiska
zoner. Dessa beskrivs nedan.

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

Zon 1
Berggrunden i zon 1 har gynnsamma spricksystem och anses inte behöva några
åtgärder.
Zon 2
Mindre block återfinns i detta område likväl den södra delen i zon 2. Här
rekommenderas bergrensning av mindre block efter kontroll med skrotspett.
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Zon 3
Berggrunden i zon 3 är det område som har högst risk för blocknedfall. Det finns
två stora bergpartier som anses potentiellt ostabila och inneha skiviga brott som
stupar ut ur skärningen. I dessa bergpartier kan det behövas bergförstärkande
åtgärder i form av bultning beroende på förekomsten av ett ytterligare
spricksystem som kan ligga i bakkanten av berget.
Zon 4
Bergsförhållandena i zon 4 likt zon 1 är gynnsamma och anses inte behöva några
åtgärder.
Planförslag:
De rekommenderade åtgärderna i zon 2 och 3 har utförts inför att detaljplanen
har skickats ut på samråd. Cirka fyra kubikmeter berg rensades ner. Åtgärderna
har beskrivits av AFRY i ”PM för bergteknik, inspektion och utförda åtgärder”
(2019-12-19).
Under bergförstärkningen identifierades två ytterligare platser med lösa block.
Dessa bedöms inte rasa ner utan yttre åverkan i dagsläget. De skulle däremot
kunna tas ner med spett. På grund av blockens höjd och position valdes det
att inte rensa dessa då risken bedömdes alltför stor att träffa underliggande
husvagnar.
På det ena stället sattes expanderbult ut som markörer för att senare kunna
identifiera om frost på vintern påverkat blockets position.
Statusen på bergskärningen i zon 3 förbättrades ytterligare under 2020 då
resterande potentiellt instabila block från åtgärdsentreprenad 2019 har säkrats
med dubb. Dessa åtgärder beskrivs i PM Bergteknik, inspektion och utförda
åtgärder (AFRY, 2020-12-07).
Radon
Förutsättningar:
Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt och gammastrålning i
nya byggnader är 200 Bq/m3 inomhusluft respektive 0,3 µSv/h. Detta gäller för
rum där människor vistas mer än tillfälligt.
Berggrunden inom campingområdet innehåller höga värden radon och
klassificeras därför som ett högradonriskområde. Detta beror på den
högstrålande Bohusgraniten som förekommer i området.
Planförslaget:
Byggherren ansvarar för att Boverkets byggregler uppfylls.

Bebyggelseområden
Bebyggelse
Förutsättningar:
Det har bedrivits camping på området sedan mitten av 1950-talet. På 60-talet
kom de första villavagnarna, som står längs med Humlekärrsberget. Det byggdes
även altaner och vagnarna var uppställda hela året. På 90-talet fick alla vagnar
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tillåtelse av campingägaren att var uppställda året runt.
Idag finns det 75 villa- och husvagnar med fasta platser inom planområdet. På
de fasta platserna är vagnarna uppställda under hela året. Såväl husvagnar uppställda under längre tid än en normal semesterperiod som villavagnar omfattas
enligt 9 kap. 2 § PBL av bygglovsplikt, då de per definition är byggnader och det
krävs bygglov vid nybyggnad och väsentliga ändringar. Flyttning av en befintlig
byggnad till en annan plats jämställs i det avseendet med nybyggnad. Detsamma
gäller för byte av villavagn eller husvagn.
I tillägg till de fasta platserna finns det även fem stycken platser som hyrs ut under sommarsäsongen.
Altaner på högst 1,2 meter över marken har i rättspraxis ansetts vara bygglovsbefriade. Det finns även rättsfall där fristående altaner under 1,2 meters höjd
har ansetts bygglovsbefriade. Andra bestämmelser, exempelvis gällande strandskydd, kan dock hindra att fristående altaner byggs på vissa ställen.
På fastigheten Lyse 1:27 i den nordliga delen av planområdet nyttjar Sävens camping marken till uppställning av båtar och kärror enligt ett arrendeavtal med
Skalhamns hamnförening från 2016.
Campinganläggningen inkluderar en servicebyggnad, som är påkopplad kommunalt vatten- och avloppsnät, samt en förrådsbyggnad.
Planförslaget:
I länsstyrelsens beslut från 2006 gällande campingverksamhet på strandskyddat
område föreläggs Sävens Camping att uppfylla villkor att tillse att campinganläggningen inte utvidgas eller att befintliga vagnar privatiseras ytterligare inom
strandskyddat område. I syfte att bekräfta den befintliga bebyggelsen inom campinganläggningen på strandskyddat område samt förtydliga vad Länsstyrelsens
krav innebär har campinganläggningen med uppställningen av hus- och villavagnar samt servicebyggnadernas utformning reglerats i detaljplanen med utnyttjandegrad och utformningsbestämmelser som styr area och höjd på byggnader
och långtidsuppställda vagnar med förtält utifrån befintlig situation. Även antalet
uppställningsplatser regleras i plankartan där uppställning hela året är tillåtet
inom strandskyddat område.
Den delen av campinganläggningen som inte ligger inom strandskyddat område
regleras också med bestämmelser om area samt höjd, men däremot inte med bestämmelse om antal tillåtna uppställningsplatser.
I syfte att underlätta för framtida ändringar av bebyggelsen och uppställning införs det bygglovsbefriade åtgärder för husvagnar och villavagnar med förtält och
altan samt stugor för uthyrning och tillhörande förråd. Bygglovsbefrielsen gäller
under förutsättning att dessa uppförs enligt övriga planbestämmelser gällande
utnyttjandegrad, utformning och att avstånd till byggnad inte underskrider 8,0
meter. Exempel på ändring kan vara underhåll, flytt eller byte av vagn. För de
åtgärder som ej uppfyller kraven för bygglovsbefrielse krävs bygglov.
Det införs även bygglovsbefriade åtgärder för uppställning av båtar och tillhö-
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rande kärror i den nordliga delen av planområdet samt för den delen av campinganläggningen som inte ligger inom strandskydd.
Både bygglovsbefriade samt bygglovspliktiga åtgärder inom strandskydd ska föregås av godkänd strandskyddsdispens.
Användningsbestämmelsen för tillfällig vistelse, O, innefattar även stugor för uthyrningsändamål. Detta medges inom den södra delen av planområdet, som ej
berörs av strandskydd. I enlighet med kommunens campingutredning (2021-XXXX) tillåts stugor med en bruttoarea på maximalt 30 m2.
Omgivningar och service
Förutsättningar:
Sävens camping ligger i den norra delen av Skalhamn. Norr, öster och väster om
planområdet finns det ingen bebyggelse. Campinganläggningen ligger i direkt
anknytning till Brofjorden, inbäddad på gräsytor mellan klippor och berg.
Enligt statistiska centralbyrån har Skalhamnssamhället cirka 150 folkbokförda
invånare inom en landareal av cirka 53 hektar vilket gör att Skalhamn är
den tredje mest befolkade småorten i Lysekils kommun och den andra mest
tätbefolkade.
Merparten av kommunens allmänna och kommersiella utbud finns i
centralorten Lysekil. Den närmaste mataffären ligger i Dalskogen vid infarten
till Lysekils tätort, cirka en mil bort.
Cirka två kilometer norrut ligger Preems raffinaderi, men det finns ingen visuell
koppling från Sävens Camping.
Planförslag:
I dagsläget planeras det inte för några förändringar av service i omgivningen.
Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningarn inom planområdet.
Kulturmiljö
Förutsättningar:
Skalhamn ligger i ett typiskt bohuslänskt kustlandskap med gräsytor mellan
granitkullar. I små havsvikar, som går in i landskapet, har det etablerats
småbåtshamnar med sjöbodar.
Skalhamn är en småort med blandad bostadsbebyggelse från äldre och nyare
tid. Äldre trähus på torpargrund blandas med nybyggda villor. Bebyggelsen
består främst av enbostadshus, men det finns även ett fåtal radhus.
Enligt nuvarande campinggäster började marken nyttjas för campingändamål
redan på 1950-talet. Historiska kartor visar att området dessförinnan nyttjades
till åker- och betesmark.
Skalhamn är inte utnämnt som en speciellt värdefull miljö i Lysekils program
för vård och bevarande av kulturmiljöer.
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Planförslaget:
Detaljplanen kommer inte att medföra några förändringar för kulturmiljön eller
den bohuslänska landskapsbilden.

Gator och trafik
Gator, gång- och cykelvägar
Förutsättningar:
Sävens camping nås från väg 162 via väg 834 och 835 samt via väg 839 mot
Preems raffinaderi och därefter Bergrumsvägen. I ÖP 06 är väg 834, 835
och 839 markerade som huvudstråk i Lysekils gång- och cykelnät. Även
Bergrumsvägen är markerad som en övrig länk i GC-nätet. Bergrumsvägen är
dimensionerad för att klara förflyttningen av omfattande sprängmassor ner till
utfyllnadsområdet vid Basteviksholmarna. Vägen har därför bättre geometrisk
standard och bättre bärighet än andra vägar i närområdet.
Infarten till campingen, samt två grannfastigheter, utgörs av en grusväg, som
underhålls av Sävens Camping AB. Västtrafik nyttjar delar av grusvägen för att
vända sina bussar.
Vägen som går genom campingen fungerar som ankomstväg till
uppställningsplatserna samt servicebyggnaden. I norr ändrar vägen karaktär till
promenadstig och fortsätter dels i nordvästlig riktning ner till vattnet och dels i
östlig riktning där den kopplar på lokalvägen upp mot Blötan.
Planförslaget:
Det planeras inte för några ändringar beträffande väg till, samt in på
planområdet.
Kollektivtrafik
Förutsättningar:
Västtrafiks busslinje 853 har sin ändhållplats vid infarten till campingen.
Planförslaget:
Detaljplanen medför inga ändringar för kollektivtrafiken.
Parkering, varumottag, utfarter
Förutsättningar:
Parkering av fordon sker vid sidan av uppställningsplatserna eller vid lämplig
anslutning utan att hindra övrig framfart. Utöver detta har Sävens Camping
kompletterat med ytterligare 6-8 parkeringsplatser både för aktieägare och
besökande på ägd mark. På arrenderad mark finns ytterligare parkeringsplatser
att tillgå.
Planförslaget:
Det planeras inte för några förändringar gällande parkeringsbehovet.
Tillgänglighet
Förutsättningar:
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Planområdet är plant med god tillgänglighet.
Planförslaget:
Inga konsekvenser gällande tillgängligheten tillkommer i och med den nya
detaljplanen.

Friytor
Lek och rekreationsområden
Förutsättningar:
I ÖP 06 är det markerat en möjlig sträckning för vandringsled genom
planområdet.
Planområdets närområde består till stor del av orörd natur som är mer eller
mindre tillgänglig via naturstigar från vägen genom campinganläggningen.
Planförslaget:
Vägen genom området har prickmarkerats i syfte att säkerställa tillgängligheten
genom området och därmed tillgodose ÖP 06 samt riksintresset för rörligt
friluftsliv.

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten
Förutsättningar:
VA
Servicebyggnaden, med duschar, toaletter, kök samt tvättstuga, är anslutet till
det kommunala VA-nätet. Anslutningen är en avtalsanslutning.
Detaljplaneområdet ingår ej i verksamhetsområdet för kommunalt VA.
Dagvatten och skyfall
Sweco Environment AB har genomfört en utredning av dagvatten, skyfall och
stigande hav. Utredningen har sammanfattats i en rapport. Dagvattenutredning
samt detaljerad studie av skyfall och stigande hav vid Sävens Camping (202003-17). Här följer en sammanfattning av innehållet i utredningen. Figurerna
som redovisas finns med som bilagor till utredningen.
Sweco har genomfört datorsimuleringar för 10-årsregn för befintlig bäck och
trumma genom planområdet. Den framtida översvämningsrisken har kartlagts
med en beräkningsmodell som representerar avrinning, avledning på markytan
och i bäck och trumma.
I en modellering av området går det att utläsa att översvämning sker då
kapaciteten i bäckens kulvert med dimension 1 meter överskrids. Kulverten
blir en flaskhals och vatten ställer sig i lågpunkter uppströms, se röd punkt
i figur 1. Rekommendationen i utredningen är därmed att byta ut befintlig
kulvert mot en kulvert med en dimension på cirka 1200 mm för att kunna
avleda flödet. Samtidigt står det att eventuella förbättringsåtgärder längre upp i
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dagvattensystemet, utanför planområdet, kan innebära ett behov av ännu större
kulvert.

Figur 1. Beräknad flödesavledning vid ett klimatanpassat 10-årsregn (nuläge). Röd punkt
markerar kulvert där trycklinjen överstiger kapaciteten i kulvert i bäcken. Tätheten på de
svarta pilarna indikerar flödeshastigheten av det avrinnande vattnet.

Inom planområdet har campingen anlagt avledande dagvattenlösningar i
form av dräneringsrör och stenkista med makadam för att avleda dagvatten
från planområdet till havet. Vid skyfall har befintlig dränering underordnad
betydelse. För ett konservativt resultat har dräneringsledningarnas
flödeskapacitet inte beaktats i modelleringen.
I utredningen av skyfall hänvisar Sweco till Göteborgs underlag för föreslagna
planeringsnivåer vid 100-årsregn (figur 3).
Detta innebär att det vid skyfall ska vara tillgänglighet/ framkomlighet
för räddningsfordon, dvs. ett maximalt vattendjup om 20 cm. Dessutom
rekommenderas en säkerhetsnivå på 20 cm till färdigt golv vid nybyggnation
inom detaljplanen med utgångspunkt från beräknade vattennivåer och
vattendjup vid ett 100-årsregn.
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Figur 2. Figuren visar en nulägesbild av ett beräknat maximalt vattendjup vid ett
klimatanpassat 100-årsregn i nuläget.

Figur 3. Exempel på visualisering av planeringsnivåer vid skyfall (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret 2019).

Planförslaget:
VA
Marken ovanför de VA-ledningar som går in på planområdet och vidare till
fastigheterna Lyse 1:53 och 1:16 har markerats i plankartan som markreservat
för allmännyttiga ändamål.
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Dagvatten och skyfall
Enlig Swecos utredning bör kulverten bytas ut mot en kulvert med
större dimension. Det framgår samtidigt att det föreligger ett behov av
förbättringsåtgärder längre upp i systemet, vilka i sin tur kan komma att
påverka dagvattenflödet genom planområdet. Åtgärder för att förbättra
dagvattenhanteringen inom planområdet behöver därför ses över i ett större
sammanhang i samarbete med kommunens VA-huvudmannen, LEVA Vatten
AB, samt övriga berörda fastighetsägare. Inför granskning av detaljplanen har
frågan överlämnats till kommunens VA-grupp, som består av representanter
från Leva i Lysekil AB, miljöenheten, planenheten samt avdelningen för
Hållbar utveckling. Dagvattenproblematiken samt möjliga lösningar för Sävens
camping, som exempelvis byte av kulvert, kommer att behandlas av VA-gruppen
i samband med en större översyn av dagvattenförhållandena i Skalhamn.
Byte av kulvert är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 3§ MB.
I syfte att säkerställa byggnaders översvämningstålighet har en
planbestämmelse som reglerar lägsta nivå på färdigt golv skrivits in i
plankartan.
El, tele, värme
Förutsättningar:
Varje uppställningsplats har el-anslutning (10/13/16A). Vagnarna har elektrisk
uppvärmning.
Underjordiska el-ledningar går in till planområdet och därefter vidare till
fastigheterna Lyse 1:56 och 1:16.
Planförslaget:
Marken ovanför de el-ledningarna som leder vidare till grannfastigheterna har
markerats i plankartan som markreservat för allmännyttiga ändamål.
Avfallshantering
Förutsättningar:
Sävens Camping AB ansvarar för avfallshanteringen på campingen. Avfallet
samlas i utvändigt placerade kärl vid servicehuset. Rambo kör in på
campingområdet och hämtar avfallet.
Planförslag:
Inga förändringar planeras. Rambos riktlinjer för avfallshantering ska fortsätta
följas.

Hälsa och säkerhet
Riskanalys
Under rubriken ”Geoteknik” beskrivs risken för blocknedfall och bergras som
har studerats i en av ÅF Infrastructure AB utförd utredning daterad 2019-09-11.
De rekommenderade åtgärderna har utförts.
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Buller
Detaljplanen medför inga ökade störningar.
Brandsäkerhet
Förutsättningar:
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, skall ägare eller
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning
hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. De åtgärder
som vidtas kan vara såväl tekniska som organisatoriska. Åtgärder av teknisk
karaktär kan till exempel vara utrustning för brandsläckning medan åtgärder av
organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. Sävens camping
har brandsläckare utplacerade över campingområdet som förnyas med jämna
mellanrum enligt upprättat schema. Det informeras även om brandsäkerhet på
campingens anslagstavla.
Campingen har olika typer av uppställningsplatser. De vagnar som står
uppställda under hela året definieras som byggnader och bör således
inte placeras närmare varandra än 8 meter om inte andra brandtekniska
säkerhetsåtgärder vidtas (BBR 5:6). Sävens Camping AB har låtit AFRY Safety
inventera avstånden mellan vagnarna och redogöra för minsta acceptabla
skyddsavstånd med avseende på brandspridning mellan campingplatserna
utifrån värmestrålningsberäkningar. Resultatet av denna utredning har
sammanfattats i ett brandtekniskt utlåtande (2020-04-28) i vilken följande
bedömningen att campingplatser kan uppföras på ett avstånd mindre än 8,0
meter om det inte understiger 5,0 meter görs. Vidare ska strålningsskydd
uppföras mellan campingplatser där avståndet underskrider 5,0 meter. I sitt
samrådsyttrande bedömer räddningstjänsten att ett avstånd på 5,0 meter, enligt
framtaget brandtekniskt utlåtande, inte är tillräckligt.
För övriga vagnar, som inte är att betrakta som byggnader, föreskriver MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ett avstånd mellan enheterna
på minst 4 meter inklusive eventuella förtält.
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Rekommenderade avstånd enligt broschyr Brandsäker camping - tips och råd till dig som
campinggäst upprättad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna broschyr
tar endast upp information gällande säkerhetsavstånd för husvagnar, husbilar och tält för att
minimera risken för att brand uppstår eller sprids.

Planförslag:
I Boverkets Byggregler, BBR, regleras skydd mot brandspridning mellan
byggnader. Avståndet mellan småhus, mellan komplementbyggnader eller
mellan komplementbyggnader och småhus, ska vara minst 8 meter. Om
avståndet mellan byggnader ska vara mindre måste det uppföras enligt gällande
föreskrifter om skydd mot brandspridning mellan småhus, eller motsvarande
branskyddsregler.
I enligt med kommunens campingutredning (2021-09-23) medger detaljplanen
att uppställning av husvagn och villavagn samt stugor för uthyrning med
tillbehör är bygglovsbefriade under förutsättning att de står uppställda med ett
inbördes avstånd över 8,0 meter.
Avstånd mellan vagnar och övriga byggnader som ej är bygglovsbefriade
hanteras i bygglovsskedet.
Havsnivåhöjning
Förutsättningar:
Enligt länsstyrelsen rapport Stigande vatten – en handbok för fysisk planering
med tillhörande underlag Faktablad – KUSTEN (Version 2.0) ligger delar av
campinganläggningen inom zon 2 och 3 (2,2-3,2 meter över havet, RH2000),
vilket innebär att det krävs åtgärder för att möjliggöra för delårsboende och
besöksboende.
I den nordvästra delen av planområdet ligger en liten del av campingen inom
zon 4 (<2,2 meter över havet, RH2000).
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Zonindelning (all mark som inte är markerad
ligger i zon 1)

Zonindelning och användningsområden

Zoner och planeringsnivåer (Faktablad - KUSTEN Version 2.0)

Planförslag:
Inom de delar av campinganläggningen som i sin tur ligger inom zon 2 och
3 tillåts tillfällig vistelse, villavagnar, servicebyggnader samt friluftsliv och
camping. En bestämmelse om lägsta tillåtna nivå på färdigt golv har skrivits in i
plankartan.
I den delen av campinganläggningen som ligger inom zon 4 tillåts tält, husbil
eller husvagn, med begränsad uppställningsperiod, då dessa innebär ett mycket
temporärt övernattningsalternativ. De bedöms inte drabbas av direkt påverkan
av havsnivåhöjning och tillåts således inom samtliga zoner.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande och underhåll samt
ansvaret för allmän platsmark inom ett planområde.
Detaljplanen innefattar ingen allmän plats och därmed heller inget
huvudmannaskap.
Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren/arrendatorn är ansvarig för att exploateringen inom hela
detaljplanen blir utförd.
LEVA i Lysekil AB är ägare till, samt ansvarig för drift av, de ledningar som i
plankartan ligger inom markreservat för underjordiska ledningar.
LEVA Vatten AB, som VA-huvudman, har ett ansvar för att underhålla
diket genom planområdet för den funktion som den fyller i LEVAs
dagvattenanläggning. För större insatser såsom ombyggnad av kulvertar,
breddning av diken etcetera vilar ansvaret på fastighetsägaren som äger den
mark där vattendraget löper fram.
Fastighetsägaren och eller arrendatorn i sin tur är även ansvarig för
genomförande och drift för övriga anläggningar inom detaljplanområdet.
Avtal
Det förekommer inget behov av avtal.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägande
Sävens camping AB är ägare till fastigheten Lyse 1:3 och arrenderar en del av
Lyse 1:27, som i sin tur ägs av Skalhamns Hamnförening.
Servitut/Ledningsrätt
Förutsättningar:
Fastigheten Lyse 1:3 lastas av en ledningsrätt för vatten och avlopp, 148485/29.1, samt ett officialservitut för väg, 1484-93.3, till förmån för Lyse 1:53 .
Planförslag:
Detaljplanen medför inga ändringar för servitutet. I framtiden skulle det
däremot kunna bli aktuellt att lösa en rättighet för alla tre fastigheter som
använder vägen. Genom lantmäteriet kan antingen ytterligare ett officialservitut
eller en gemensamhetsanläggning bildas. Med nuvarande utformning av
plankartan finns det inget i planen som hindrar detta.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen medför inga ändringar för berörda fastigheter.
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Ekonomiska frågor
Va- anläggningsavgift
Det är inte aktuellt med någon ny VA-anslutning.
Fjärrvärme
Det finns ingen möjlighet för påkoppling av fjärrvärme inom planområdet.
Bergras/Blocknedfall
De bergtekniska åtgärder som utförts enligt rekommendation i bergteknisk
utredning (ÅF Infrastructure AB, 2019-09-11) har bekostats av berörd
fastighetsägare.
Planavgift
Vid bygglovsprövning kommer inte planavgifter att tas ut. Bygglovsavgifter
kommer att tas ut enligt gällande taxa.

Tekniska frågor
Vatten, spillvatten och dagvatten
Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ska anläggas och bekostas av
fastighetsägaren, på ett av kommunen godkänt sätt.
LEVA har ett ansvar för att underhålla diket för den funktion som den fyller
i LEVAs dagvattenanläggningen. För större insatser såsom exempelvis
ombyggnad av kulvertar, breddning av diken vilar ansvaret på fastighetsägaren
som äger den mark där vattendraget löper fram.
Uppvärmning/Fjärrvärme
Det finns ingen möjlighet för påkoppling av fjärrvärme inom planområdet.
Brand och säkerhet
Det är Sävens Campings ansvar att följa Boverkets byggregler (BBR 5:6). Det
brandtekniska utlåtandet som AFRY Safety har tagit fram på uppdrag av Sävens
Camping AB (2020-04-28) är primärt i förhållande till brandskyddskrav i BBR
28 (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2019:2) samt BBRAD 3 (BFS
2011:27 med ändringar till och med BFS 2013:12) där analytisk dimensionering
med kvantitativ verifiering tillämpas avseende föreskrift 5:61 Allmänt under den
överordnade föreskriften 5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader.
Det är även Sävens Campings ansvar att följa Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps rekommendationer samt Statens räddningsverks allmänna råd
och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar (SRVFS 2004:12).
Bergras och blocknedfall
De rekommenderade åtgärderna i bergteknisk utredning (ÅF Infrastructure,
2019-09-11) har utförts och beskrivits i en egen rapport PM Bergteknik,
inspektion och utförda åtgärder (AFRY, 2020-12-07).
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Övriga frågor
Vattenverksamhet
Vid förändrad avledning, så som byte av kulvert, behöver det göras en anmälan
om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

PLANPROCESSEN
Justeringar efter granskning
Följande justeringar av planförslaget föreslogs med anledning av de synpunkter
som framfördes under granskningen:
Plankarta:
• Administrativ bestämmelse om bygglovsbefrielse läggs till i u-områdena.
• De administrativa bestämmelsernas avgränsning i den södra delen av
planområdet förtydligas.
Planbeskrivning:
• LEVAs synpunkter tillgodoses genom förtydliganden i planbeskrivningen.
Ändringarna har stämts av med LEVA Vatten AB inför godkännande av
granskningsutlåtande.
• Västtrafiks synpunkt tillgodoses genom ändring i planbeskrivningen.

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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stina Norén 		
Planarkitekt
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Dnr: B-2019-69
Datum: 2020-05-12

Detaljplan för

Sävens Camping
Lyse 1:3 m.fl.
Lysekil kommun

Undersökning av
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN
Miljöpåverkan - behov av undersökning
Undersökningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande
av detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Innan
kommunen fattar beslut om betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen och
eventuellt andra berörda kommuner ges tillfälle att yttra sig i ett
undersökningssamråd.
Om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk
miljöbedömning genomföras och miljökonsekvensbeskrivning tas fram (enligt
PBL 4 kap 34 §).

Bild: Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se

Planens syfte och huvuddrag
Planarbetets syfte är att med en detaljplan få riktlinjer för campingens cirka 80
husvagnars placering, grad av privatisering, samt, i planen, införa
bygglovsbefriade åtgärder som gör att varje enskild vagn slipper skicka in egen
ansökan om bygglov för helårs uppställning.

Sammanfattning av behovsbedömning
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken.
Förändringen av markanvändningen berör en befintlig campinganläggning och
UNDERSÖKNING AV DETALJPLAN FÖR SÄVENS CAMPING, LYSE 1:3 M.FL.
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innebär ingen ytterligare exploatering. Planförslaget medför därför ingen skada
på natur- och kulturvärden i området. Planförslaget berör inget Natura 2000område, medför inte någon skada på riksintressen eller åsidosätter
miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas nationella miljömål. Planförslaget
överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.
Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte
kommer att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller
olämplig hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning
för planens genomförande behöver därmed inte genomföras och det finns inget
behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap
12§.

Kommunens förslag till ställningstagande
Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra risk för betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras
och behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte.

BEDÖMNINGSGRUNDER
Följande frågeställningar, som är en tolkning av kriterierna i bilagorna till MKBförordningen, utgör utgångspunkt för undersökningen:
•

•

•
•

•
•

Har planen stor omfattning geografiskt? Får planen miljöeffekter inom
ett stort geografiskt område? Har effekterna stor varaktighet? Blir
totaleffekten stor?
Är området särskilt värdefullt eller känsligt? Är det svårt att avhjälpa en
negativ
påverkan?
Har planen betydelse för hållbar utveckling?
Är sannolikheten stor att genomförandet av planen medför
miljöproblem? Alstras mycket föroreningar och avfall? Blir
miljöproblemen varaktiga? Uppkommer påverkan ofta?
Finns det risk för överskridande av miljökvalitetsnormer? Påverkas
Natura 2000-område?
Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan?
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Miljöchecklista
På följande sidor följer en sammanställning i form av en checklista över vilken
påverkan som i detta skede bedöms uppkomma till följd av planförslagets
genomförande. Checklistan är ett underlag för en samlad bedömning av den
effekt som detaljplanens genomförande bedöms medföra på miljön och utgör
grunden i undersökningen.
Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny
kunskap tillförs detaljplanen.

Gällande regleringar och skyddsvärden
Ja

Nej

Kommentarer

Riksintressen/Natura 2000
Berör planen:
- område av riksintresse för
naturvården?

x

- område av riksintresse för
kulturmiljövården?

x

- område av riksintresse för det
rörliga friluftslivet?

x
x

- område som ingår i nätverket
Natura 2000?
- övriga riksintressen?

x

Riksintresse MB 4 kap 4§:
Högexploaterad kust- LST
Planen ligger inom ett redan utbyggt
område och förväntas inte påverka
Bohuskustens natur- och
kulturlandskap ytterligare.
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Skydd av områden

x

Delar av planområdet ligger inom
strandskydd.
Länsstyrelsen beslutade 2006
(diarienummer 515-56836-2005) om
vissa åtgärder som rörde de vagnar
som låg inom strandskyddat område.
Detta beslut har fungerat som
underlag för detaljplanen.

Berörs området av kap 7
Miljöbalken
(natur/kulturreservat,
biotopskydd, strandskydd eller
dylikt)?

x

Fornlämningar
Berörs registrerade fornminnen
eller byggminnen?

x

Gällande planer
Strider detaljplanen mot
FÖP/ÖP?

Berörs planen av kommunala
planer, policys eller program?

x

I ÖP är området delvis markerat som
campingplats och dels som område för
närrekreation.
Det har bedrivits camping på området
sedan 70-talet. Syftet med
detaljplanen är att få riktlinjer för
husvagnarnas placering, grad av
privatisering, samt i planen införa
bygglovsbefriade åtgärder.
Detaljplanen kommer inte att tillåta
ytterligare ianspråktagande av mark
och kommer därmed inte att utgöra
något hinder för närrekreation.
VA-plan

x

Skyddsavstånd
Är området påverkat av
skyddsavstånd?

Effekter på miljön
Ja

Nej

Kommentar

Naturmiljö
Berörs områden som utpekats
som värdefulla i:
- Länsstyrelsens inventeringar?

x

- kommunal plan?

x
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- kommunens översiktsplan
som ekologiskt känslig?

x

- skogsstyrelsens inventeringar
av nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller sumpskogar?

x

Orsakar planens genomförande
förändrade förutsättningar för
växt- eller djurarter i området?

x

Påverkas någon hotad djureller växtart eller växtsamhälle?

x

Kulturmiljö

x

Berörs någon kulturhistoriskt
värdefull bebyggelsemiljö?
Landskapsbild

x

Detaljplanen tas fram för en befintlig
campinganläggning.

x

Se tidigare kommentar till ”Gällande
planer”.

x

Det har utförts en geoteknisk
utredning inför detaljplanesamrådet.
Utifrån rekommendationer i
utredningen regleras avståndet mellan
campingenheterna och bäcken i
plankartan.

Kan genomförandet av planen
försämra någon vacker utsikt
eller särskilda skönhetsvärden i
landskapet?
Rekreation och friluftsliv
Påverkas kvalitéer för
friluftslivet eller möjligheterna
till rekreation i området?
Mark
Medför projektet risk för skred,
ras etc.

Medför projektet skada eller
förändring av någon värdefull
geologisk formation?

x

Vatten
Kan planens genomförande
orsaka:
- förändring av grundvatteneller ytvattenkvalitén?

x

- påverkan på vattentillgången i

x

Detaljplaneområdet är redan bebyggt.
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någon yt- eller grundvattentäkt?
- förändring av flödesriktningen
för grundvattnet?

x

- förändrat flöde i eller till något
vattendrag, sjö eller
havsområde?

x

- förändrade
infiltrationsförhållanden,
avrinning eller
dräneringsmönster med risk för
uttorkning?

x

- ingrepp i vattenområde?

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser
Ja

Bestämmelser i miljöbalken

Nej

Kommentar

x

Är ett genomförande av planen
förenligt med grundläggande
och särskilda
hushållningsbestämmelser i 3
och 4 kap. i miljöbalken?
Mark- och vattenanvändning

x

Kan ett plangenomförande
medföra avsevärd förändring av
mark- och vattenanvändningen
i området?
Kan ett genomförande av
planen medföra stora
omflyttningar av massor?

x
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x

Areella näringar
Påverkas jordbruk, skogsbruk,
djurhållning eller fiske?

x

Naturresurser
Kan ett genomförande av
planen medföra ett avsevärt
uttömmande av någon ej
förnyelsebar resurs?

x

Transport och
kommunikation
Berörs viktiga transport- eller
kommunikationsleder?
Alternativ lokalisering

x

Detaljplanen tas fram för en befintlig
campinganläggning.

Nej

Kommentar

Har alternativ lokalisering
prövats?

Effekter på hälsan
Ja

Störningar; utsläpp, buller,
vibrationer
Kan planens genomförande orsaka:
- väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvalitén?

x

- obehaglig lukt?

x

- att människor exponeras för
ljudnivåer över rekommenderade
gränsvärden?

x

- vibrationer som kan störa
människor?

x

- bländande ljussken?

x

Säkerhet
Kan planens genomförande orsaka:
- explosionsrisk?

x
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- risk för utsläpp av särskilt miljö
och hälsofarliga ämnen?

x

- risk för att människor utsätts för
strålning?

x

- risk för att människor utsätts för
annan fara?

x

- risk för översvämning?

x

- betydande ökning av
fordonstrafik?

x

- trafikproblem eller äventyra
trafiksäkerheten?

x

Övrigt
Ja

Nej

Kommer gällande
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap
miljöbalken att överskridas?

x

Kommer verksamheter som planen
tillåter eller iordningställandet av
planområdet att kräva anmälan
eller tillstånd enligt miljöbalken?

x

Finns det risk att projektet
åstadkommer effekter som
motverkar de nationella eller lokala
miljömålen och därmed en hållbar
utveckling?

x

Kommentar

Effekterna av planens genomförande – samlad bedömning
Har planen genomförande effekter
som var för sig är begränsande men
tillsammans kan vara betydande?

Nej

Blir effekterna varaktiga och
irreversibla?

Nej

Ger ett genomförande av planen
som helhet negativ effekt på hälsan
eller hushållningen med mark och

Nej
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vatten?
Innebär planen betydande
miljöpåverkan i närliggande
kommuner?

Nej

MEDVERKANDE
Planförslaget upprättas och handläggs av planenheten genom Stina Norén,
planeringsarkitekt från samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stina Norén
Planhandläggare
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun upprättar en detaljplan för Sävens
camping AB. Området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Planområdet är beläget i
Skalhamn, Lysekils kommun, och består av fastigheten Lyse 1:3 samt arrenderade del av
Lyse 1:27.
Planområdet täcker hela Sävens camping. Syftet med detaljplanen är att få tydliga
riktlinjer för campingens cirka 80 husvagnars placering, grad av privatisering, samt, i
planen, införa bygglovsbefriade åtgärder som gör att varje enskild vagn slipper skicka in
egen ansökan om bygglov för helårs uppställning.
Det finns idag även ett servicehus på fastigheten Lyse 1:3, som är anslutet till kommunalt
vatten och avlopp. Det finns också en förrådsbyggnad med fastighetens huvudcentral,
som inte är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Enligt SGU’s kartvisare "Jordarter
1:25 000–1:100 000" står husvagnarna uppställda på berg eller lera.
Det rinner en bäck genom planområdet, som avvattnar övre Skalhamn och mynnar i
havet.
I detta PM görs dels en fördjupad modellstudie för analys av konsekvensen vid ett skyfall,
dels planområdets påverkan av ett framtida stigande hav. Detta med avseende på en
vidare hantering av planområdet.

1.2

Syfte med utredningen
Denna utredning beskriver befintliga förutsättningar för dagvattenavledning samt
bedömning av kapacitet för befintligt dike genom planområdet. Dessutom görs en kort
beskrivning av utförda dagvattenlösningar.
Beskrivning av recipientstatus och miljökvalitetsnormer, beräkning och beskrivning av
dagvattnets innehåll och föroreningar samt beskrivning av påverkan på miljökvalitetsnormer samt generella rekommendationer görs också. Dessutom har en analys och
sammanfattning av påverkan av skyfall och stigande hav inom planområdet genomförts.
Länsstyrelsen i Västra Götalands och Stockholms län har tagit fram ett faktablad, ”Fakta
2018:5, Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i
fysisk planering” där de bl.a. beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall
konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bl. a:
-

Att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid
en översvämning från minst ett 100-årsregn

-

Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplanen och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas.
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-

Samhällsviktig verksamhet ska ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att
funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.

-

Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och ska vid behov
säkerställas.

Hänsyn till dessa rekommendationer ska tas vid planering av all ny bebyggelse, såväl vid
lokalisering, som placering och utformning. En skyfallsplanering kan utföras för att t.ex.
ingå som del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, ett tematiskt tillägg till den
fördjupade översiktsplanen eller som ett fristående dokument i en detaljplan.
Enligt Länsstyrelsens faktablad, framgår bl. a;
När en översvämningskartering och konsekvensanalys tas fram finns många olika
faktorer att förhålla sig till. En lågpunktskartering är inte tillräcklig som beslutsunderlag
varken i ÖP eller DP. Områdets lokala förutsättningar är viktiga och utredningens
omfattning kan variera mycket på ett områdes karaktär. Om avrinningsområdet även
innehåller ett vattendrag behöver kombinationseffekter av hur ett regn påverkar flödet och
nivåerna för vattendraget inkluderas i bedömningen, eftersom det också ger en påverkan
på översvämningsrisken för hela området.
Resultaten från nu genomförda detaljerade modellberäkningar visar konsekvensen för
detaljplaneområdet vid ett 100-års regn samt översvämningsutbredningen i samband
med skyfallstillfället. Dessutom har konsekvensen för ett stigande hav studerats för
planområdet, dels för dagens situation, dels för en framtida situation på medellång sikt,
2070 samt på lång sikt för år 2100.
Syftet med genomförda modellsimuleringar är att klargöra konsekvensen vid ett skyfall
samt vid ett stigande hav.

1.3

Orientering
I Figur 1 nedan visar en översiktlig bild av planområdet.
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Figur 1. Översikt för ungefärlig utbredning av planområde Sävens Camping.
Planområdesgräns - rödmarkerad

1.4

Förutsättningar och metodik
Förutsättningar inför modellantaganden;
•
•

•

Hela det klimatanpassade 100-årsregnet läggs direkt på markytan inom
planområdet samt hela avrinningsområdet, som avleds via ett dikessystem
genom planområdet.
Ingen infiltration antas ske under regntillfället och regnet som använts vid
modellberäkningarna är ett 100-årsregn med 6 timmars varaktighet och
klimatfaktorn 1.25. Detta i enlighet med MSBs rekommendation och Länsstyrelsens faktablad.
Tillämpning i övrigt har skett enligt rek. ”MSB, publikation 1121 - augusti 2017,
Vägledning för skyfallskartering - Tips för genomförande och exempel på
användning”

repo001.docx 2015-10-05

4(22)
RAPPORT PM
DAGVATTENUTREDNING SAMT DETALJERAD STUDI E AV
SKYFALL OCH STIGANDE HAV VID SÄVENS CAMPING

En dynamisk ytavrinningsmodellering har genomförts för kartläggning av risken för
översvämning till följd av skyfall för planområdet och dess angränsande områden.
Modelleringsarbetet har bestått av att med en dynamisk ytavrinningsmodellering
kartlägga riskbilden för planområdet vid nederbörd med 100-års återkomsttid. I modellen
beräknas flödet på markytan och resulterande vattendjup, flödesvägar och
flödeshastigheter utifrån befintlig terräng. Detta är en utredningsmetodik som beskriver
bedömd översvämningsrisk utifrån både vattendjup och vattenhastighet.
Denna typ av information möjliggör för en bättre förståelse av hur detaljplaneområdet i
framtiden kan komma att drabbas vid ett skyfall samt konsekvensen av skyfallet.
Följande har detaljstuderats:
-

Kontroll och påverkan av översvämningsrisken för ev. instängda delavsnitt inom
detaljplaneområdet.

-

Kontroll av funktionen för befintliga ytliga flödesvägar och dess påverkan på
vattenavledningen inom detaljplaneområdet.

-

Undersökning om och ev. objektsskydd kan bli nödvändigt att genomföra för
riskutsatta byggnader samt övriga funktioner.

Syftet med föreliggande modelleringsuppdrag har varit att utreda konsekvensen för
planområdet vid ett framtida skyfall (benämnt 100-årsregn). Sammanfattat kan sägas - att
det scenario som studerats är ett klimatanpassat 100-årsregn.

1.5

Modellberäkning för skyfall samt stigande hav
Datorsimuleringar för skyfall har genomförts för befintlig situation (nuläge). Sammanfattat
kan sägas att den framtida översvämningsrisken har kartlagts med en beräkningsmodell
som representerar avrinning och avledning på markytan.
Frågan om extrema och framtida stigande havsnivåer är ständigt aktuell, inte minst på
grund av samhällsbyggande i havsnära områden och den pågående globala
uppvärmningen. För att beräkna extremvärden av havsnivåerna i dagens klimat så har
hittills förhållandevis enkel frekvensanalys tillämpats i de flesta fall.
Existerande dataseriers begränsade längd gör att de nivåer som då räknas fram har en
återkomsttid av längst ca 200 år. För närvarande pågår emellertid ett kontinuerligt
utvecklingsarbete vid SMHI gällande förändrade havsnivåer. Det senaste arbetet har varit
att kombinera de mest extrema uppmätta nivåförändringarna orsakade av oväder på en
given plats, med ett extremt ogynnsamt utgångsläge i form av havsnivån innan stormen
inträffar. Dessa högsta beräknade havsvattenstånd har använts för bestämning av den
förväntade högsta havsnivån år 2100.
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2

Modellberäkning med 100-årsregnet samt konsekvens vid ett
stigande hav
Med skyfall avses en större mängd nederbörd som faller på kort tid. SMHI definierar ett
skyfall, som ”en mycket kraftig regnskur, som ger minst 50 mm på en timme eller minst 1
mm på en minut”. I denna studie har emellertid ett kraftigare regn studerats, dvs. ett 100årsregn som faller under 6 timmar med klimatfaktorn 1.25.
Vid skyfall har befintlig dränering underordnad betydelse. För ett konservativt resultat har
dräneringsledningarnas flödeskapacitet inte beaktats i modelleringen.

Figur 2. Beräknat maximalt vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn (nuläge).
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Figur 3. Beräknad flödesavledning vid ett klimatanpassat 100-årsregn (nuläge). Tätheten på de
svarta pilarna indikerar flödeshastigheten av det avrinnande vattnet. Förstorad figur ses i bilaga 1.

2.1

Riskbild för befintlig situation på grund av stigande hav
I figur 4 nedan visas den globala havsnivåhöjningen. Medianvärdet av den globala
medelvattenytans höjning enligt RCP8.5 med medföljande konfidensintervall visas i figur
4 nedan. Konfidensintervallet ökar kraftigt mot slutet på seklet vilket visar att osäkerheten
ökar med tiden.

Figur 4. Beräknad global havsnivåhöjning i cm för åren 2020, 2050, 2070 och 2100.
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Nedan redovisas beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i ett framtida klimat
vid Uddevalla. Dessa värden kan anses vara i paritet med bedömda havsvattenstånd för
Skalhamn.
Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid redovisas för åren 2020, 2050, 2070 och
2100. Nivåerna för ett framtida klimat baseras på den globala medelvattenytans höjning
enligt klimatscenariot RCP8.5 (medianvärdet). Värdena inom parantes anger 95 %
konfidensintervall. För framtida klimat inkluderar det angivna konfidensintervallet
osäkerheten i framtida medelvattenstånd för RCP8.5, osäkerheten av det beräknade
återkomstvärdet samt osäkerheten i mätningarna.
Vid beräkningen av konfidensintervallet har det antagits att det är 66 % sannolikhet att
det framtida medelvattenståndet ligger inom det angivna intervallet för valt klimatscenario.
Därtill antas en normalfördelning.

Figur 5. Beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i cm för åren 2020, 2050, 2070 och
2100.

I nedanstående figur 6 redovisas ett utdrag från senaste beräkningar av framtida
extremvattenstånd i Uddevalla. SMHI har genomfört beräkningarna på uppdrag av MSB.
SMHI definierar återkomsttid följande: återkomsttid är ett begrepp som används i flera
sammanhang för att beskriva hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är. Begreppet
används också vid dimensionering, då någon konstruktion ska avpassas för att klara av
en viss nivå eller ett visst flöde. Återkomsttid är ett mått på hur ofta förekomsten av
extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att
händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Återkomsttider
beräknas med statistiska metoder genom extremvärdesanalys av långa serier av
kontinuerliga mätningar.
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Figur 6. Extremvattenstånd i Uddevalla för år 2100. Beräkningar för 100 respektive 200 års
händelse samt högsta beräknade havsvattenstånd.

I figur 7 och 9 nedan visas exempel på resultat från genomförd översvämningskartering
för Sävens Camping:s planområde med hjälp av SMHI:s beräknade framtida havsnivåer.
Av figurerna framgår hur planområdet kommer att påverkas av ett framtida stigande hav
samt vilket vattendjup som kan uppstå i lågpunkterna inom planområdet.

Figur 7. Beräknad havsnivå vid en 100-års händelse år 2020. Bedömd havsnivå + 2,0 m.
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Figur 8. Beräknad havsnivå vid 100-års händelse år 2070. Bedömd havsnivå + 2,3 m.

repo001.docx 2015-10-05

10(22)
RAPPORT PM
DAGVATTENUTREDNING SAMT DETALJERAD STUDI E AV
SKYFALL OCH STIGANDE HAV VID SÄVENS CAMPING

Figur 9. Beräknad havsnivå vid högsta beräknade havsvattenstånd + 2,8 m.
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Figur 10. Beräknad havsnivåer för år 2020, 2070 och 2100. Bedömda havsnivåer + 2,0 m (2020),
+ 2,3 m (2070) och + 2,8 m (2100).

Planeringsnivåerna inom detaljplaneområdet ska bestämmas utifrån framtagna
beräkningsresultat för beräknade vattendjup. Dessa nivåer ska inkludera en god
säkerhetsmarginal, se vidare figur 11 och 12 nedan.

2.2

Generellt om klimatanpassning
Utvärdering av översvämningsrisk föreslås för denna utredning i stort att följa de riktlinjer
som generellt börjat tillämpas i svenska kommuner. Ett bra exempel på detta är de
planeringsnivåer som Göteborgs Stad tagit fram i Tematiskt tillägg för översvämningsrisker, Översiktsplan för Göteborg (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019).
Exempel på lämpligt underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande
händelser kan ses i figur 11 och 12 nedan. Se speciellt rubrik, ”Skyfall återkomsttid 100 år
samt Högvatten återkomsttid 200 år”, vilka är två oberoende händelser.
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Figur 11. Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande händelse (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 2019).

Figur 12. Exempel på visualisering av planeringsnivåer vid skyfall (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2019).

Vid skyfall så skall det vara tillgänglighet/ framkomlighet för räddningsfordon, dvs. ett
maximalt vattendjup om 20 cm. Dessutom rekommenderas en säkerhetsnivå på 20 cm till
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färdigt golv vid nybyggnation inom DP (med utgångspunkt från beräknade vattennivåer
och vattendjup vid ett 100-årsregn).
Planeringsnivåer för klimatanpassning av stigande hav skall bestämmas utifrån
framtagna beräkningsresultat för beräknade vattendjup med en säkerhetsnivå på 50 cm
till färdigt golv.

3

Förutsättningar för dagvatten

3.1

Beräkning av dagvattenflöden
Befintligt dimensionerande flöde har beräknats med hjälp av rationella metoden där
regnets intensitet multipliceras med arean av området samt dess avrinningskoefficient.
Ändrat klimat och intensivare regn tas höjd för genom att räkna med en klimatfaktor på
30%. Avrinningskoefficienten i området uppskattas uppgå till 0,4.
Dimensionerande flöde vid ett 10-årsregn uppgår till 270 l/s med dimensionerande rinntid
på 10 minuter.

3.2

Befintlig kapacitet i dagvattenledningsnät
Datorsimuleringar för 10-årsregn har genomförts för befintlig bäck och trumma genom
planområdet. Den framtida översvämningsrisken har kartlagts med en beräkningsmodell
som representerar avrinning, avledning på markytan och i bäck och trumma.
I modelleringen ses att översvämning sker då kapaciteten i bäckens kulvert med
dimension 1 meter överskrids.
Kulverten blir en flaskhals och vatten ställer sig i lågpunkter uppströms, se röd punkt i
Figur 13.
I modelleringen har befintlig kapacitet på kulverten bedömts uppgå till ca 0,84 m3/s.
Erforderlig kapacitet på ledningen för maximalt flöde vid 10-årsregn uppgår till 1 m3/s.
Därmed skulle en kulvert med ca 1200 mm dimension behövas för att avleda det flödet.
Vid förändrad kapacitet av kulverten behöver anmälan om vattenverksamhet göras till
Länsstyrelsen.
Uppströms planområden finns fler kulvertar som utgör flaskhalsar i avledningen. Om
kapaciteten i kulvertarna uppströms dimensioneras upp kommer de få påverkan på
erforderligt flöde och ledningsdimension för att undvika översvämning inom planområdet
för campingen.
Inom planområdet har avledande dagvattenlösningar i form av dräneringsrör och
stenkista med makadam anlagts för att avleda dagvatten från planområdet till havet.
Modellering av reningseffekten av dessa dräneringslösningar har uteslutits utifrån ett
konservativt synsätt, då allt dagvatten sannolikt inte leds till dessa anläggningar. Viss
rening kan förväntas ske i dessa anläggningar.
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Figur 13. Beräknad flödesavledning vid ett klimatanpassat 10-årsregn (nuläge). Röd punkt markerar
kulvert där trycklinjen överstiger kapaciteten i kulvert i bäcken. Tätheten på de svarta pilarna
indikerar flödeshastigheten av det avrinnande vattnet. Förstorad figur ses i bilaga 2.

3.3

Föroreningsberäkningar
Föroreningsberäkningar har gjorts med hjälp av StormTac. StormTac bygger på
schablonvärden flödesproportionella mätningar från studier där markanvändning och
dagvattenföroreningar undersökts.
StormTac är inget exakt beräkningsverktyg utan bör användas för att få en generell bild
av föroreningssituationen.
Markanvändningen inom området har uppskattats motsvara fritidshusområde.
Årsmedelnederbörden uppgår till 835 mm/år inklusive en korrigeringsfaktor på 1,1 för
klimatstation Lysekil D (stationsnummer 81170). Beräknade föroreningshalter och
-mängder redovisas i Tabell 3.
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Tabell 3. Föroreningshalter (µg/l) och -mängder (kg/år) från planområdet, utan eventuell rening.

Befintligt
Kommentar

campingområde
(ingen rening) (µg/l)

campingområde
(ingen rening)
(kg/år)

Fosfor

280

2,4

Kväve

3100

26

Bly

2,6

0,022

Koppar

9,9

0,082

Zink

42

0,35

Kadmium

0,21

0,0017

Krom

1,1

0,0092

Nickel

3,8

0,031

Kvicksilver

0,0088

0,000073

Susp. Material

30 000

250

Olja

55

0,46

PAH16

0,15

0,0013

Bens(a)Pyren

0,017

0,00014
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3.4

Geotekniska förutsättningar
Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom utredningsområdet av berg, lera-silt och
postglacial lera, se Figur 14. Möjligheterna till infiltration bedöms mycket begränsade till
obefintliga. Grundvattennivån bedöms enligt utförd geoteknisk utredning ligga ca 0,5–1,2
meter under markytan (ÅF, 2019-11-07).

Figur 14. SGU Jordartskarta.

4

Beskrivning av recipientstatus och miljökvalitetsnormer

4.1

Recipient
Utredningsområdet avrinner till Yttre Brofjorden (WA22406332) och är klassad som
kustvattenförekomst.
Vattenförekomsten påverkas betydande av punktkällor i form av förorenade områden
(Preemraff Lysekil) samt av diffusa källor så som infrastruktur (TBT från båttrafik),
atmosfärisk deposition, näringsämnesbelastning från omgivande vatten samt förändring
av konnektivitet tex. genom småbåtshamnar, kajer, pirar och industribryggor.
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Figur 15. Vattenförekomsten Yttre Brofjorden (markerat i ljusblått). Ungefärlig lokalisering av
planområdet är markerat med röd cirkel.

4.1.1 Halter i recipient
Recipientdata har hämtats från SMHI:s hydrologiska modell S-HYPE1. Halten totalkväve
uppgår till 0,871 mg/l och totalfosfor 21,9 µg/l under perioden 2004–2018, enligt
modellerade värden i S-HYPE.

4.2

Ekologisk och kemisk ytvattenstatus
Vattenförekomsten Yttre brofjorden har klassificerats uppnå måttlig för ekologisk status.
Den kemiska statusen uppnår ej god baserat på förekomst av kvicksilver i biota samt
bromerad difenyleter, PFOS och tributyltenn föreningar. Miljökvalitetsnormernas status,
förutsättningar, miljöproblem och påverkanskällor för vattenförekomsten sammanfattas i
Tabell 4. Vattenförekomsten bedöms inte ha en problematik kopplad till dagvatten.

1

https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb

repo001.docx 2015-10-05

18(22)
RAPPORT PM
DAGVATTENUTREDNING SAMT DETALJERAD STUDI E AV
SKYFALL OCH STIGANDE HAV VID SÄVENS CAMPING

Tabell 4. Fakta om vattenförekomsten Yttre Brofjorden.
Yttre Brofjorden
Vattenförekomst ID

WA22406332

Huvudavrinningsområde

Till annat land - SE000

Yta/Längd

6 km2

Ekologisk status

Måttlig. Statusen baseras på
kvalitetsfaktorerna bottenfauna, näringsämnen
och konnektivitet

Kemisk status

Uppnår ej god.
Förekomst av Tributyltenn och PFOS, samt
överallt överskridande ämnen: kvicksilver och
kvicksilverföreningar och bromerade
difenyleter (PBDE) Undantag mindre stränga
krav: Kvicksilver och kvicksilverföreningar,
Bromerade difenyleter

Kvalitetskrav ekologisk status

God ekologisk status 2027

Kvalitetskrav kemisk status

God kemisk ytvattenstatus

Påverkanskällor

Punktkällor: förorenade områden
Diffusa källor: infrastruktur, atmosfärisk
deposition, näringsämnesbelastning från
omgivande vatten
Förändring av konnektivitet genom
småbåtshamnar, kajer, pirar och
industribryggor.

5

Principiellt dagvattensystem

5.1

Förslag på dagvattenhantering
Planområdet avleds direkt till recipienten utan påverkan på något nedströmsområde
därför behöver ingen fördröjningsvolym skapas för att omhänderta dagvattnet.

6

Planens påverkan på MKN
Den totala vattenföringen från planområdet uppgår till 0,26 l/s beräknat på årsmedel.
Tillrinningen till vattenförekomsten Yttre brofjorden uppgår till ca 130 l/s beräknat på
årsmedel. Flödet från planområdet utgör en mycket liten andel av det totala flödet från
delavrinningsområdet som mynnar i Yttre brofjorden.

repo001.docx 2015-10-05

19(22)
RAPPORT PM
DAGVATTENUTREDNING SAMT DETALJERAD STUDI E AV SKYFALL OCH STIGANDE HAV VID SÄVENS
CAMPING

I recipienten uppgår halterna av näringsämnen enligt SMHI:s S-HYPE till ca 0,87 mg/l
totalkväve och 0,02 mg/l totalfosfor under åren 2004–2018. Från planområdet beräknas
halten totalkväve uppgå till ca 3100 µg/l (3,1 mg/l). Halten totalfosfor beräknas till 280 µg/l
(0,28 mg/l). Oavsett vad halten uppgår till i vattenförekomsten är tillskottet från
planområdet så pass litet att det inte påverkar totalhalten i recipienten och då inte heller
de ekologiska kvoterna i vattenförekomsten.
Den transporterade mängden kväve motsvarar 0,05 % av total kvävebelastning från land
till vattenförekomsten och motsvarande siffra för fosfor är 0,2 % baserat på beräknade
mängder från planområdet och modellerade data i SMHI:s S-HYPE.
Halterna av prioriterade och särskilda förorenande ämnen i dagvattnet är lägre i
dagvattnet än aktuell MKN för recipienten för alla ämnen utom bly, koppar, kadmium,
bens(a)pyren och arsenik, se Tabell 5. För prioriterade och särskilda förorenande ämnen
baseras beräknade halter i dagvattnet på totalhalter (inkluderar både lösta och partikulärt
bundna föroreningar). Uppmätta recipienthalter avser lösta föroreningar. Gränsvärden
baseras på lösta alternativt biotillgängliga halter. Det innebär att endast en andel av de
beräknande dagvattenhalterna utgör den del som ska jämföras med tillåtna halter för
prioriterade och särskilda förorenande ämnen. Hur stor den lösta alternativt den
biotillgängliga andelen är varierar, det varierar för olika ämnen men också utifrån hur
vattenkemin ser ut i den aktuella vattenförekomsten. För koppar utgör den biotillgängliga
halten oftast ett fåtal procent av den totala halten koppar.
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Tabell 5. Planområdets beräknade föroreningshalter (µg/l) efter rening samt MKN för SFÄ och
prioriterade ämnen.
Ämne

Föroreningsmängder MKN1 (µg/l)
från planområdet
(SFÄ2, PRIO3)
(µg/l)

Fosfor

280

-

Kväve

3100

-

Bly

2,6

1,3 (biotillg.)

Koppar

9,9

2,6 (biotillg.)

Zink

42

3,4 (biotillg.)

Kadmium

0,21

0,2 (upplöst)

Krom

1,1

3,4 (upplöst)

Nickel

3,8

8,6 (biotillg.)

Kvicksilver

0,0088

0,074 (upplöst)

Susp. Material

30 000

-

Olja

55

-

PAH16

0,15

-

Bens(a)Pyren

0,017

0,00017

Arsenik

1,6

0,55 (upplöst)

1

Avser årsmedelhalt

2

Särskilda förorenande ämnen, HVMFS 2013:19

3

Prioriterade ämnen, HVMFS 2013:19

4

Avser maximal tillåten halt

Viss rening av dagvattnet kan förväntas ske genom översilning på gräsytor och genom
upptag av föroreningar i växtlighet i bäcken.
Flödet från exploateringsområdet utgör en mycket liten andel av det totala flödet från
delavrinningsområdet som omblandas med recipientvattnet i Yttre brofjorden. I det fallet
är det är bakgrundshalten i recipienten som blir styrande för vad totalhalten uppgår till. De
tillåtna halterna för prioriterade och särskilda förorenande ämnen ska uppfyllas i
vattenförekomsten i sin helhet
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7

Sammanfattning
Syftet med denna utredning har varit att beskriva de befintliga förutsättningarna för
dagvattenhantering samt bedömning av kapacitet för befintlig flödesavledning inom och
genom detaljplaneområdet. Utredningen har hållit huvudfokus på att åskådliggöra den
ytliga markvattenavledningen inom detaljplaneområdet vid skyfall och belysa
konsekvensen vid ett stigande hav.
Sammanfattat kan sägas - om de konstaterade sekundära skyfallsstråken och
skyfallsytorna klimatsäkras inom planområdet kommer risken och konsekvensen för
översvämning av objekt väsentligt att kunna minskas vid ett skyfall och stigande hav i
framtiden, se bilaga 3. Detta kan ske genom att beakta planeringsnivåer gentemot
högvatten, skyfall och höga flöden. Inom planområdet har kulverten identifierats utgöra
en flaskhals, genom att dimensionera upp denna förbättras avledningen inom området.
Uppströms planområden finns flera kulvertar som påverkar dagvatten- och
skyfallssituationen inom planområdet, ökar kapaciteten i dessa får det påverkan på
översvämningrisken inom planområdet. Vid förändrad avledning behöver anmälan om
vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen.
Det kommer ske en omblandning av dagvattnet när det når vattenförekomsten. De lösta
och biotillgängliga halterna utgör endast en andel av de totala halterna som har
beräknats för dagvattnet. Den sammanfattande bedömningen är att den ekologiska och
kemiska ytvattenstatusen i vattenförekomsten inte försämras på grund av planområdets
nyttjande och möjligheteten att uppnå miljökvalitetsnormerna i sin helhet inte heller
bedöms att försvåras till följd av beskriven exploatering.
Vid dimensionering av nya dagvattenanläggningar inom planområdet rekommenderas att
dimensioneringsanvisningarna enligt Svenskt Vattens publikation P110 följs för att
säkerställa ett robust och hållbart ledningssystem för dagvatten.

repo001.docx 2015-10-05

22(22)
RAPPORT PM
DAGVATTENUTREDNING SAMT DETALJERAD STUDIE AV
SKYFALL OCH STIGANDE HAV VID SÄVENS CAMPING

Skalhamn, Sävens
Camping DP
Sävens Camping AB
MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/
GEOTEKNIK (MUR/GEO)

ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Box 1551, SE-401 51 GÖTEBORG
Registered office: Stockholm, Sweden
Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, Org nr 556185-2103

MUR/GEOTEKNIK
DOKUMENTINFORMATION
Uppdrag

Sävens Camping DP

Uppdragsnummer

773198

GNR

19145

Datum

2019-11-06

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2019\19145 Skalhamn Sävens Camping DP\Projektdokument\Dokument\19145_Sävens Camping MUR.docx

Revidering

Beställare

Sävens Camping AB

Beställarens referens

Anders Patriksson

Uppdragsledare

Jacob Rådberg
010-505 36 83
Jacob.radberg@afconsult.com

Upprättad av

Maria Margenberg

2019-11-06

Granskad av

Jacob Rådberg

2019-11-06

19145_Sävens Camping MUR

Page 1 (18)

MUR/GEOTEKNIK
Innehållsförteckning
1 Objekt ............................................................................................................ 4
2 Syfte .............................................................................................................. 4
3 Underlag ......................................................................................................... 4
4 Styrande dokument.......................................................................................... 4
5 Befintliga förhållanden ...................................................................................... 5
5.1 Topografi .................................................................................................. 7
5.2 Ytbeskaffenhet .......................................................................................... 7
5.3 Befintliga byggnader och anläggningar ......................................................... 8
6 Utsättning/Inmätning ....................................................................................... 8

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2019\19145 Skalhamn Sävens Camping DP\Projektdokument\Dokument\19145_Sävens Camping MUR.docx

7 Fältundersökningar .......................................................................................... 8
7.1 Geotekniska undersökningar ....................................................................... 8
7.1.1 Geoteknisk kategori ............................................................................. 8
7.1.2 Tidigare utförda undersökningar ............................................................ 8
7.1.3 Nu utförda undersökningar ................................................................... 8
7.2 Hydrogeologiska undersökningar ................................................................. 9
7.3 Bergtekniska undersökningar ...................................................................... 9
7.4 Markgasundersökning ................................................................................ 9
8 Laboratorieundersökningar................................................................................ 9
8.1 Geotekniska undersökningar ....................................................................... 9
9 Härledda värden ............................................................................................ 10
9.1 Utvärdering och korrigering ...................................................................... 10
9.2 Hållfasthetsegenskaper ............................................................................ 10
9.3 Övriga egenskaper ................................................................................... 12
9.4 Hydrogeologiska egenskaper ..................................................................... 12
10 Värdering av undersökning ............................................................................ 12
10.1 Generellt............................................................................................... 12
10.2 Härledda värdens spridning och relevans .................................................. 12
11 Övrigt ......................................................................................................... 12

19145_Sävens Camping MUR

Page 2 (18)

MUR/GEOTEKNIK

Bilagor
Bilaga 1

Sammanställning av materialparametrar

Bilaga 2

Laboratorieundersökningar

Bilaga 3

Conradutvärdering

Ritningar
Ritning

Skala

Format

19145-G01

Plan

1:400

A1

19145-G21

Sektioner och separat sondering

1:200

A1

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2019\19145 Skalhamn Sävens Camping DP\Projektdokument\Dokument\19145_Sävens Camping MUR.docx

Ritningsnummer

19145_Sävens Camping MUR

Page 3 (18)

MUR/GEOTEKNIK
1 Objekt
På uppdrag av Sävens Camping AB har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska
undersökningar inom fastigheten Lyse 1:3 samt del av fastigheten Lyse 1:27, i
Lysekils kommun.

2 Syfte
Syftet med undersökningarna har varit att ta fram underlag för bedömning av markens
lämplighet för bebyggelse och fortsatt markanvändning av området samt
byggnadstekniska förutsättningar inför upprättande av detaljplan.
Föreliggande rapport redovisar resultaten av i uppdraget utförda geotekniska
undersökningar inom området.
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3 Underlag
•

Information om uppdraget har erhållits från beställaren

•

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

•

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

•

Tidigare utförda geotekniska undersökningar enligt avsnitt 7.1.2.

4 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 4.1 Planering och redovisning
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering

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

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013
SS-EN-ISO 22475–1
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2
SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013

Beteckningssystem

19145_Sävens Camping MUR

Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-0424 (översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och
gällande europastandard SS-EN 14688-1, från IEG Rapport
13:2010)
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Tabell 4.2 Fältundersökningar
Undersökningsmetod

Beteckning

Standard eller annat styrande dokument
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Mekanisk
trycksondering

TrM

SGF metodblad ”Beskrivning av Mekanisk
Trycksondering” 2009-01-27
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Vingförsök

Vb

SGF Rapport 2:93, Rekommenderad standard för
vingförsök i fält
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Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
Kolvprovtagning

Kv

CPT-sondering

CPT

Skruvprovtagning

Skr

SGF Rapport 1:2009, Metodbeskrivning för
provtagare med standardkolvprovtagare
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
SS-EN ISO 22476–1
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Hydrogeologiska
metoder

SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och
portryck

Radonmätning, blottat
berg

Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar,
BRF T20:1989

Tabell 4.3 Laboratorieundersökningar (ÅF Göteborg)
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestämning och beskrivning

SS-EN ISO 14688-1

Klassificering

SS-EN ISO 14688-2

Skrymdensitet

SS 027114

Vattenkvot

SS 027116

Konflytgräns

SS 027120

Skjuvhållfasthet- FallkonförsökKohesionsjord

SS 027125

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass

AMA Anläggning 17

5 Befintliga förhållanden
Det undersökta området, Sävens Camping, är lokaliserat norr om de centrala delarna
av Skalhamn, se Figur 5.1. Avgränsning på utredningsområdet redovisas i Figur 5.2.
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Figur 5.1 Översiktbild. Ungefärligt läge på undersökt område är markerat med rött. (omarbetad
från kartor.eniro.se)

Figur 5.2 Gräns för utredningsområdet, markerat med rött.
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5.1 Topografi
Området för sävens Camping är ca 6 ha stort och utgörs till stor del av berg i dagen.
Nivån inom området varierar från ca +0 vid viken i nordväst, upp till en nivå på ca +
32 på de östliga högre bergspartierna. På de lägre delarna utan berg i dagen vilka
nyttjas för husvagnsuppställning varierar nivån mellan ca +2 till ca +13.
På området finns även en mindre bäck med ett djup på ca 2 m under omgivande
marknivå.

5.2 Ytbeskaffenhet
Det undersökta området utgörs till stora delar av berg i dagen med viss lägre växlighet
på vissa platser. Berget framträder framförallt i de centrala och östra delarna av
området. SGUs jordartskarta över området redovisas i Figur 5.3 samt jorddjupskarta i
Figur 5.4.
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Övriga ytor på området består till stor del av gräsytor som nyttjas för uppställning av
husvagnar. I nordväst på det undersökta området finns en vik och mindre strand.
Jordartskartan visar förutom berg i dagen att området bedöms bestå av lera och silt.
Jorddjupskartan visar ett skattat jorddjup på 0 – 10 meter.

Figur 5.3 Bedömd jordart från SGUs jordartskarta. (Omarbetad från
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100)
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Figur 5.4 Skattat jorddjup enligt SGUs jorddjupskarta. (Omarbetad från
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jorddjup.)

5.3 Befintliga byggnader och anläggningar
Inom Sävens Campings område finns ett antal byggnader så som servicehus och
förrådsbyggnad. På området finns även i dagsläget möjlighet till ca 70 – 80
husvagnsplatser.

6 Utsättning/Inmätning
Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS. Inmätning har skett i
enlighet med geoteknisk mätningsklass B.
Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
Höjdsystem: RH 2000

7 Fältundersökningar
7.1 Geotekniska undersökningar
7.1.1 Geoteknisk kategori
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av
Geoteknisk kategori 2 (GK 2).

7.1.2 Tidigare utförda undersökningar
Det finns ingen kännedom om tidigare geotekniska undersökningar på det nu
undersöka området.

7.1.3 Nu utförda undersökningar
Fältundersökningarna har utförts av ÅF Infrastructure AB under September 2019.
Undersökningarna utfördes av Martin Johansson. Totalt omfattar fältarbetet 6 st
undersökningspunkter. Antalet undersökningsmetoder fördelas enligt Tabell 7.1.
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Undersökningarna redovisas på ritning 19145-G01 och 19145-G02 i plan samt på
19145-G21 i sektion.
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Tabell 7.1. Utförda geotekniska fältundersökningar
Metod

Syfte

Antal

Mekanisk Trycksondering

Bestämning av jorddjup och jordlagerföljd

6

CPT-sondering

Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet,
hållfasthets- och deformationsegenskaper samt
variationer i jordens egenskaper mot djupet.

1

Vingförsök

Bestämning av lerans skjuvhållfasthet

1

Kolvprovtagning

Upptagning av ostörda jordprover

1

Skruvprovtagning

Upptagning av störda jordprover

3

Hantering av jordprover har utförts enligt SGF rapport 1:2013.
Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.
Ostörda prover har packats i provhylsor med plastmellanlägg och tätslutande lock
samt transporterats i speciella transportlådor.

7.2 Hydrogeologiska undersökningar
Fri grundvattenyta i den övre öppna akviferen har sökts i samband med samtliga
skruvprovtagningar vid undersökningstillfället. Portrycket i friktionsjorden under leran
är uppmätt via tryckutjämningsförsök i samband med CPT-sondering i 1 punkt.

7.3 Bergtekniska undersökningar
Bergteknisk undersökning har utförts av ÅF Infrastructure AB under september 2019,
dessa redovisas i Berg PM, Skalhamn, Sävens Camping DP, daterad 2019-09-11.

7.4 Markgasundersökning
Radonundersökning har utförts av ÅF Infrastructure AB under september 2019.
Radonmätningar på berg har utförts med gammaspektrometer RS-125/230 i 9
punkter. Resultaten av radonmätningarna presenteras i PM berg, Skalhamn, Sävens
Camping DP, daterad 2019-09-11.

8 Laboratorieundersökningar
8.1 Geotekniska undersökningar
Jordprover har analyserats under oktober 2019. Undersökningarnas omfattning
redovisas i Tabell 8.1. Laboratorieprotokoll redovisas i Bilaga 1.
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Tabell 8.1. Utförda geotekniska laboratorieundersökningar
Undersökning

Utförare

Antal
provtagningsnivåer

Jordartsbestämning och
vattenkvot störda
jordprover

ÅF, geotekniska laboratoriet i
Göteborg

9

Rutinundersökning
ostörda jordprover

ÅF, geotekniska laboratoriet i
Göteborg

4

9 Härledda värden
9.1 Utvärdering och korrigering
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Värdena från utförda störda- och ostörda prover samt CPT-sonderingar redovisas. Den
odränerad skjuvhållfasthet har korrigerats med hänsyn till konflytgräns.
Utförda CPT-sonderingar är utvärderade enligt SGI Info 15 i datorprogrammet Conrad
version 3.1, se Bilaga 3.
Sonderingarna har sammanställts utifrån djup.

9.2 Hållfasthetsegenskaper
Redovisning av värden för skjuvhållfasthet utvärderade från CPT-sondering samt
konförsök på ostörda prover i laboratorium.
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9.3 Övriga egenskaper
Densitet, vattenkvot och konflytgräns utvärderade på störda och ostörda prover i
laboratorium redovisas i Bilaga 2.

9.4 Hydrogeologiska egenskaper
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Tabell 9.1 Observerad vattenyta i skruvprovtagningshål

Punkt

Datum

Observerad vattenyta i
skruvprovtagningshål
(m under my)

Trycknivå

AF01

2019-09-30

0,7

+0,6

AF04

2019-09-30

1,2

+1,54

AF06

2019-09-30

1,2

+2,01

Tabell 9.2. Resultat från tryckutjämningsförsök

Punkt

Datum

Markyta

Mätdjup

Mätnivå

Utjämnat
portryck
[kPa]

Trycknivå Artesiskt

AF04

2019-09-30

+2,74

25,19

-22,45

255

+ 3,05

-

10 Värdering av undersökning
Inga avvikelser avseende utförande har noterats i samband med fältundersökningarna.
Fältarbetena har utförts som planerat.
Resultatet från tryckutjämning i punkten AF04 visar en högra trycknivå än marknivå.
Troligen beror detta på det ökade trycket i samband med neddrivning av sonden ej
hunnit utjämnas.

10.1 Generellt
Undersökningen ger en generell bild av de geotekniska förhållandena inom
planområdet.

10.2 Härledda värdens spridning och relevans
Spridningen för undersökta jordparametrar anses vara normal.

11 Övrigt
Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring
till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska
Geotekniska Föreningen).
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Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR
Uppdragsnamn:

Skalhamn Sävens camping DP

Uppdragsnummer:

773198

Beställare:

Sävens camping AB

Provtagningsdatum

2019-09-30

ÅF Infrastructure AB

Besöksadress

Fält-ansvarig

Martin Johansson

P.O. Box 1551

Grafiska vägen 2

Lab-datum

2019-10-04

SE-401 51 Göteborg

412 63 Göteborg

Lab-ansvarig

Hanna Karlström

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

geolab@afconsult.com

Punkt
(vy)
AF01

Djup

0,0

0,3
0,7
1,0
2,0
3,0

mullhaltig SAND
grusig siltig SAND
siltig TORRSKORPELERA
lerig SILT skal
siltig LERA

13
29
35
45

0,5
1,4
2,0

sandig MULLJORD
siltig TORRSKORPELERA
siltig LERA

1,2
2,0
3,0

siltig TORRSKORPELERA
siltig LERA
siltig LERA

0,0

(1,2 m)

AF06
(1,2 m)

W N%

Till

(0,7 m)

AF04

Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Från

0,0

WL %

Org.
Halt %

Tjälfarl. Mtrl-typ

Anmärkningar

Enl fält

38
44

2
4
4
4

3B
5A
5A
5A

26
42

48

4
4

5A
5A

27
44
46

49
47

4
4
4

5A
5A
5A

Enl fält

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m
Materialtyp & Tjälfarlighetsklass enl AMA 17

ÅF Infrastructure AB

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR
Uppdragsnamn:

Skalhamn Sävens camping DP

Uppdragsnummer:

773198

Beställare:

Sävens camping AB

Provtagningsdatum

2019-09-30

ÅF Infrastructure AB

Besöksadress

Fält-ansvarig

Jonas Eriksson

P.O. Box 1551

Grafiska vägen 2

Lab-datum

2019-10-03

SE-401 51 Göteborg

412 63 Göteborg

Lab-ansvarig

Hanna Karlström

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

geolab@afconsult.com

Borrhål:

Uppmätt vy i bh:

AF04

iu

Tub-nr Nivå(m) Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

3,0
Anm.

0341

Vatten- Konflyt- Sensiti- Skjuvhållfasthet Omrörd Korrekt.
Avvitet
faktor
kvot
gräns
(oreducerad)
skjuvvikelser
enl.
µ
WN
WL
hållf.
τfu kPa *)
konprov
Tryck
Konprov
kPa
enl SGI
%
%
St

59

Tom

1,59

0414

0343

ρ
t/m³

siltig LERA

0081
0096

Densitet

wN och wL från mitt-tub
siltig LERA

4,0

1,76

58

1,77

54

51

24

16

0,66

0,93

47

22

19

0,87

0,97

46

27

24

0,91

0,97

48

20

18

0,88

0,95

1,78

0407

1,80

44

1,76

46

Anm.

lerig SILT

0103
0344

5,0

1,81

0452

1,82

38

1,77

47

Anm.

siltig LERA

0057
0320

6,0

0427

1,77
1,79

47

Anm.

Anm.

Anm.

Anm.

Anm.

Anm.

Anm.
Standarduppgifter

Skjuvhållfastheten, karakteristiskt värde, har utvärderats enl. SGFs laboratoriekommittè 1984.
Skjuvhållfastheten har ej reducerats med hänsyn till gyttjehalt eller konflytgräns

*)
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Projekt
Projekt nr
Vätska i filter
Glycerin
Plats
Borrpunktens koord.
Utrustning
Geotech 605DD Borrhål
Datum
Sond nr
4746

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Förborrningsdjup 1,00 m
1,00 m
Start djup
25,18 m
Stopp djup
Grundvattennivå 0,00 m

0

2

Spetstryck qt (MPa)
4
6
8

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

10 0

50

my
11,52 m
saMu, siLet
Normal

Friktion ft (kPa)
100
150
200

250

Portryck u, uo, ∆u (kPa)
500

0

0

Skalhamn Sävens Camping
19145
sävens camping
AF04
2019-09-30

Friktionskvot Rft (%)
Portrycksparameter Bq
Lutning (grader)
5
10
15 0
5
10
15 0
5
10

0

2

4
∆U

6

Uo

8
∆U

10
Uo

12
Djup (m)

∆U

14
Uo

16

∆U

18

20
Uo
∆U

22

24
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

0

my
11,52 m
0,00 m
1,00 m

Klassificering

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0

1,00 m
saMu, siLet
Geotech 605DD
Normal

Odränerad skjuvhållfasthet τfu (kPa)
50
100
150
200
250
300 0

Utvärderare
Maria Margenberg
Datum för utvärdering 2019-10-11

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Friktionsvinkel (o)
Relativ lagringstäthet ID (%)
20
40
60 0
5
10
15
20 0

5

Skalhamn Sävens Camping
19145
sävens camping
AF04
2019-09-30
10

Modul (MPa)
15
20

25

30

35

saMu
vL
EL

2

HOC

vL

4

6

Cl

OC

L

8

10
Si

12
Djup (m)

vL

14

16

vL
L NCSi
NC
vL NCSi
NC
EL NCSi
NC
NCSi
NC
NCSi

Cl
L

18

NC

20

NCSi
Med
H
OC
x
L
x
Cl
NC
x
vL
x
M
OC
x((x))
Si
vL
ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
vL NCSi
x
x
EL NC
x
x
vL
x
x
L NCSi
Cl
NC
x
x
vL NCSi
x
x
EL NC
x
vL NCSi
x
EL NC
x
Si

22

24

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x ((x))
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

+x o

x

x

((x))

x

x+

o

+x o
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

0

my
11,52 m
0,00 m
1,00 m

Klassificering

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0

50

100

150

200

1,00 m
saMu, siLet
Geotech 605DD
Normal

Utvärderare
Maria Margenberg
Datum för utvärdering 2019-10-11

Effektivtryck (kPa)
250
300
350
400

450

500

550

600

650

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Skalhamn Sävens Camping
19145
sävens camping
AF04
2019-09-30

Odränerad skjuvhållfasthet τfu (kPa)
20
40
60
80
100
120

700 0

saMu
vL
EL

2

HOC
o

o
o

o
o
o
o
o
o

4

Cl

10
Si

12
Djup (m)

vL

14

16

vL
L NCSi
NC
vL NCSi
NC
EL NCSi

o

o
o

o
o

o

o
o
o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

OC

L

8

o

o

o
o
o
o
o

NC

o
o

NCSi
NC
NCSi

Cl

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L

18

NC

20
NCSi
Med
H
OC
L
Cl
NC
vL
M
OC
Si
vL
ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
vL NCSi
o
EL NC
o
o
vL
NCSi
L
Cl
NC
o
vL NCSi
o
EL NC
o
vL NCSi
EL NC
o
Si

22

24

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

o

vL

6

o

o

o
o

o
o

o

o

x

o
o

o

x
x

o
o
o
o

x

((x))

x

x
x
x

((x))

x
x

x

o
x
x
x
x

x

x

x
x
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2019-10-11

C P T - sondering
Projekt

Skalhamn Sävens Camping
19145

Plats

sävens camping

Borrhål

AF04
2019-09-30

Datum
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

1,00 m
1,00 m
25,18 m
0,00 m
my
11,52 m

Kalibreringsdata
Spets
4746
Datum
Areafaktor a
0,860
Areafaktor b
0,000
Skalfaktorer
Portryck
Område Faktor

Förborrat material
saMu, siLet
Geometri
Normal
Vätska i filter
Glycerin
Operatör
Martin Johansson
Utrustning
Geotech 605DD
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

Friktion
Område Faktor

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Spetstryck
Område Faktor

Före
Efter
Diff

Portryck
246,80
247,30
0,50

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
124,70
124,70
0,00

Spetstryck
4,52
4,51
-0,01

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

2

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
0,00
25,19

Skiktgränser

Portryck (kPa)
0,00
255,00

Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0,00
1,00
1,00
26,00

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
1,70
1,77
0,47

Jordart
saMu

Anmärkning
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C P T - sondering

Sida 1 av 2
Plats
Borrhål
Datum

Projekt
Skalhamn Sävens Camping
19145

ρ wL

Djup (m)
Från
Till

Klassificering

t/m3

0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00

saMu
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

1,70
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20

HOC
HOC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NCSi
NC
NC
NCSi
NCSi
NC
NC
NCSi
NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NCSi
NCSi
NC
NCSi

0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

sävens camping
AF04
2019-09-30

τfu

φ

σvo

σ'vo

σ'c

kPa

o

kPa

kPa

kPa

8,3
18,2
21,7
24,9
28,4
31,8
35,3
38,8
42,3
46,0
49,5
53,0
56,4
59,9
63,4
66,9
70,3
73,8
77,3
80,8
84,2
87,7
91,2
94,6
98,1
101,6
105,1
108,5
112,0
115,5
119,0
122,4
125,9
129,4
132,8
136,3
139,8
143,3
146,7
150,2
153,7
157,2
160,6
164,1
167,6
171,0
174,5
178,0
181,5
184,9
188,4
191,9
195,4
198,8
202,3
205,8
209,2
212,6
216,0
219,5
223,0
226,3
229,8
233,4
236,7
240,2
244,0
247,4
250,9
254,4
257,9
261,3
264,8
268,3
271,8
275,2
278,7

3,3
7,1
8,6
9,7
11,2
12,6
14,1
15,5
17,0
18,7
20,1
21,6
23,0
24,5
25,9
27,4
28,8
30,3
31,7
33,2
34,6
36,1
37,5
39,0
40,4
41,9
43,3
44,8
46,2
47,7
49,1
50,6
52,0
53,5
54,9
56,3
57,8
59,2
60,7
62,1
63,6
65,0
66,5
67,9
69,4
70,8
72,3
73,7
75,2
76,6
78,1
79,5
81,0
82,4
83,9
85,3
86,8
88,1
89,5
91,0
92,4
93,7
95,2
96,7
98,0
99,5
101,2
102,7
104,1
105,6
107,0
108,5
109,9
111,4
112,8
114,3
115,7

16,1
13,8
10,6
9,4
10,4
11,5
12,0
13,4
15,0
16,0
14,7
14,7
16,4
17,1
18,8
20,6
21,4
21,3
22,4
23,4
22,9
23,4
22,4
20,8
20,6
21,7
22,3
22,1
22,4
22,2
22,9
23,8
23,9
24,4
24,7
24,6
25,6
25,5
24,6
24,8
26,3
25,7
25,0
25,8
24,7
25,5
26,5
25,5
25,5
25,2
25,5
24,3
((45,7))
23,9
20,2
18,3
17,3
16,2
12,5
8,2
4,4
7,9
9,7
13,1
17,0
20,6
21,8
24,0
20,8
24,2
24,1
27,1
27,2
30,6
29,2
32,1

OCR

140,0
110,4
76,8
63,8
70,5
77,1
80,0
89,5
100,1
107,1
94,6
93,1
105,1
108,7
121,2
134,0
138,8
136,3
143,3
150,2
145,0
147,1
138,2
124,9
122,4
129,0
132,5
130,3
130,9
129,1
132,8
138,1
138,1
140,9
142,3
140,3
147,1
145,6
138,0
138,4
148,5
143,4
137,5
142,6
134,3
138,8
145,2
137,9
137,0
134,7
135,9
127,0

19,69
12,89
7,91
5,72
5,59
5,48
5,16
5,28
5,36
5,32
4,38
4,04
4,29
4,19
4,43
4,65
4,58
4,30
4,32
4,34
4,02
3,92
3,55
3,09
2,92
2,98
2,96
2,82
2,75
2,63
2,63
2,66
2,58
2,57
2,53
2,43
2,48
2,40
2,22
2,18
2,28
2,16
2,02
2,06
1,90
1,92
1,97
1,83
1,79
1,73
1,71
1,57

123,8
99,6
88,0
83,0
77,6
59,8
39,2
21,2
37,6
46,6
62,6
81,5
98,3
104,9
117,3
99,6
118,2
117,0
134,8
135,1
156,0
146,6
164,6

1,48
1,17
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,02
1,13
1,00
1,10
1,08
1,23
1,21
1,38
1,28
1,42

ID

E

MOC

MNC

%

MPa

MPa

MPa

3,7

4,3

3,4
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C P T - sondering

Sida 2 av 2
Plats
Borrhål
Datum

Projekt
Skalhamn Sävens Camping
19145
Djup (m)
Från
Till

τfu

φ

σvo

σ'vo

σ'c

Klassificering

t/m3

kPa

o

kPa

kPa

kPa

16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80

Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NCSi
Si Med
Cl H
OC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl L
NC
Cl vL
NC
Cl M
OC
Si v L
ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
Cl vL
NCSi
Cl EL
NC
Cl EL
NC
Cl EL
NC
Cl vL
NC
Cl L
NCSi
Cl L
NC
Cl vL
NCSi
Cl vL
NCSi
Cl vL
NCSi
Cl EL
NC
Cl vL
NCSi
Cl EL
NC

1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77

0,47
29,3
0,47
29,3
0,47
29,9
0,47
31,2
0,47
33,0
0,47
33,9
0,47
33,7
0,47
33,5
0,47
33,1
0,47
34,5
0,47
33,0
0,47
32,1
0,47
32,6
0,47
33,2
0,47
33,8
0,47
32,1
0,47
31,1
0,47
29,7
0,47
31,9
0,47
31,2
0,47
28,2
0,47
32,6
0,47 ((259,0)) (31,9)
0,47
83,6
0,47
26,7
0,47
23,5
0,47
28,5
0,47
17,5
0,47
52,4
0,47 ((61,4)) (22,7)
0,47
0,47
17,4
0,47
1,2
0,47
3,2
0,47
5,5
0,47
17,0
0,47
39,0
0,47
29,9
0,47
11,9
0,47
10,5
0,47
17,3
0,47
6,7
0,47
15,9
0,47
7,9

282,2
285,6
289,1
292,8
296,3
299,8
303,3
306,7
310,2
313,7
317,1
320,6
324,1
327,6
331,0
334,5
337,7
341,2
344,7
348,2
351,6
355,1
358,8
362,3
365,5
369,0
372,5
375,9
379,7
382,9
386,5
389,5
393,3
396,8
400,2
403,4
407,2
410,7
413,8
417,3
420,8
424,3
427,7
431,2

117,2
118,6
120,1
121,8
123,2
124,7
126,1
127,6
129,0
130,4
131,9
133,3
134,8
136,2
137,7
139,1
140,3
141,8
143,2
144,7
146,1
147,6
149,2
150,8
151,9
153,4
154,8
156,3
158,0
159,2
160,8
161,8
163,5
165,0
166,4
167,6
169,3
170,7
171,9
173,4
174,8
176,2
177,7
179,1

146,8
146,4
149,2
156,8
168,1
173,3
171,1
169,9
166,9
174,9
165,2
159,0
161,8
164,9
168,5
157,6
150,9
141,9
154,9
150,5
134,9
158,2

1,25
1,23
1,24
1,29
1,36
1,39
1,36
1,33
1,29
1,34
1,25
1,19
1,20
1,21
1,22
1,13
1,08
1,00
1,08
1,04
1,00
1,07

510,1
127,9
112,4
136,3
83,8
281,2

3,38
1,00
1,00
1,00
1,00
1,78

16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00

ρ wL

sävens camping
AF04
2019-09-30

83,2
5,8
15,2
26,3
81,5
190,9
143,2
57,1
50,0
82,8
32,1
76,1
37,8

OCR

ID

E

MOC

MNC

%

MPa

MPa

MPa

16,0

20,6

16,5

5,4

6,4

5,1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,13
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Skalhamn Sävens Camping
19145
ÅF
Martin Johansson

Projekt
Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

1,00 m
1,00 m
25,18 m
0,00 m
my
11,52 m

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens
0

2
0

0

50
50

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

4

6

8

100

150

200

100

150

200

10
250
250

12
300
300

Plats

sävens camping

Borrhål

AF04
2019-09-30

Datum
saMu, siLet
Normal
Glycerin
Geotech 605DD
4746
14
350
350

16
400
400

x Portryck registrerat vid sondering
18

20 q,MPa

450
450

u,kPa
500 f,kPa 0

Lutning (grader)
5
10

15

0
2

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt MPa
Registrerat spetstryck, qc MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

4
6
8
10
12
14
16

Djup (m)

18
20
22
24
26
28
30
32
34
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1 Objekt
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På uppdrag av Sävens Camping AB har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk och
bergteknisk utredning inför upprättande av detaljplan för Sävens Camping, Skalhamn.
Denna PM beskriver den geotekniska delen av utredningen. Den bergtekniska delen av
utredningen beskrivs i PM bergteknik.

Figur 1.1 Ortofoto över Skalhamn och Sävens Camping. Ungefärligt läge på
undersökningsområdet är markerad med rött. (Omarbetad från eniro.kartor.se)

2 Syfte
Föreliggande geotekniska utredning har utförts med syfte att utreda
markförhållandena och beskriva områdets geotekniska förutsättningar med avseende
på upprättande av detaljplan för Sävens Camping.
Syftet med undersökningarna har varit att beskriva:
•

Geotekniska förutsättningar för området som helhet.

•

Områdets geotekniska förhållanden och förutsättningar för placering av
husvagnar.

•

Stabilitets och sättningsförhållanden.

•

Restriktioner säkerställs

Skalhamn_SävensCamping_GeoPM_JR
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3 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
Styrande dokument är:
SS-EN 1997-1:2005

Eurokod 7 - Dimensionering av geokonstruktioner –
Del 1: Allmänna regler
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För nationella val till Eurokod gäller följande dokument:
BFS 2015:6, EKS 10

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och
allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder).

TRVFS 2011:12

Trafikverkets föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter
(VVFS 2004:43) om tillämpningen av europeiska
beräkningsstandarder.

Följande dokument är rådgivande för objektet:
IEG Rapport 2:2008, Rev. 2

Tillämpningsdokument Grunder, SGF

IEG Rapport 6:2008, Rev. 1

Tillämpningsdokument Slänter och bankar, SGF

TK Geo 13, TDOK 2013:0667

4 Underlag för projektering
4.1 Planerad konstruktion
En detaljplan avses upprättas för området. Det finns ingen kännedom om ny planerad
konstruktion på området.
Campingen används för bl a villavagnar. Villavagnar kan vara av varierande storlek
och väga olika mycket. I samband med denna utredning kontaktades en svensk
tillverkare av villavagnar för uppgifter om vikt och dimensioner. De största och tyngsta
villavagnarna är så kallade året-runt-villavagnar, dessa kan väga omkring 9 – 10 ton
och har då en yta av ungefär 50 m2 (exempelvis en modell på 9,5 ton och
dimensionerna 12 x 4,3 m). Lättare ej året-runt anpassade villavagnar av engelsk eller
fransk modell brukar enl uppgift väga omkring 4 ton för dimensionerna 10 x 4 m.

4.2 Geotekniska undersökningar
Utförda undersökningar
Inför denna utredning har fältundersökningarna har utförts av ÅF Infrastructure AB
under September 2019. Undersökningarna utfördes av Martin Johansson. Totalt
omfattar fältarbetet 6 st undersökningspunkter.
Laboratorieundersökningar har utförts under oktober 2019 och omfattar 9
provtagningsnivåer på störda jordprover och 4 provtagningsnivåer på ostörda
jordprover.
Utförda geotekniska undersökningar redovisas i Markteknisk undersökningsrapport,
Geoteknik MUR/GEO daterad 2019-11-06.
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Tidigare utförda undersökningar
Det finns ingen kännedom om tidigare utförda geotekniska undersökningar inom
området.

5 Befintliga förhållanden
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Området för sävens Camping är ca 6 ha stort, avgränsning av utredningsområdet
redovisas i Figur 5.1.

Figur 5.1 Gräns på utredningsområde, markerat med rött.

5.1 Befintliga byggnader och anläggningar
Inom Sävens Campings område finns ett antal byggnader så som servicehus och
förrådsbyggnad. På området finns även i dagsläget möjlighet till ca 70 – 80
husvagnsplatser. Uppställningsplatser för villavagnar och trädäck har placerats mycket
nära bäcken, se Figur 2 och Figur 2.
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Figur 2. Bäcken, vy från norr. Tydliga tecken på rörelse i slänt i form av lutande objekt.

Figur 3. Bäcken, vy från norr. Tydliga tecken på rörelse i slänt i form av lutande objekt.
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5.2 Topografiska förhållanden
Nivån inom området varierar från nivå ca +0 vid viken som går in i den nordvästra
delen av området samt upp till en nivå på ca +32 på de östra högre bergspartierna. På
de lägre delarna av området som nyttjas som campingplatser och
husvagnsuppställning varierar nivån mellan ca +2 på de centrala delarna ner mot
viken, upp till en nivå på ca +13 vid de nordöstra uppställningsplatserna.

5.3 Ytbeskaffenhet
Det undersökta området består till stora delar av berg i dagen. Berget framträder
framförallt i de centrala och östra delarna av området. Övriga ytor på området består
till stor del av gräsytor som nyttjas till uppställning av husvagnar samt mindre
grusvägar genom området.
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En bäck rinner från sydost, genom området och mynnar ut i havet i nordvästra delen
av området.

5.4 Geotekniska förhållanden
Jorddjup och jordlagerföljd
SGUs jorddjupskarta, se Figur 5.4, visar ett skattat jorddjup från 0 m på partierna
med berg i dagen ner till 10 m på de mer centrala och norra delarna av
undersökningsområdet.
Utförda sonderingar visar ett betydligt större jorddjup än SGUs jorddjupskarta, från ca
15 – ca 19 meters djup på de nordligare sonderingspunkterna upp till ca 19,5 – 26
meters djup på de med sydliga sonderingspunkterna. På den mest västra
sonderingspunkten bedöms djup till berg vara ca 8,7 m.

Figur 5.4 SGUs jorddjupskarta. Omarbetad från https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisarejorddjup)
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Jordartskartan från SGU, se Figur 5.5, visar att stora delar av området bedöms vara
berg i dagen. De centrala delarna av området bedöms som lera-silt och mer söder ut,
utanför undersökningsområdet, bedöms det vara postglacial lera och svallsediment,
grus. Jordartskartan från SGU stämmer till stor del överens med vad utförda
sonderingar visar.
Nu utförda undersökningar visar att jordlagerföljden i borrpunkterna generellt består
av:
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•
•
•

Sandig mulljord eller mullhaltig sand, mäktighet på ca 0,5 m.
Siltig torrskorpelera, mäktighet ca 0,5 – 1 m.
Siltig lera ner till ett efterföljande tunt lager friktionsjord.

Figur 5.5 Bedömda jordarter enligt SGUs jordartskarta. Omarbetad från
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100)

Jordegenskaper
Jordegenskaperna för de störda och ostörda jordprover som undersökts i lab har
utvärderats till följande:
•
•
•

•

Grusig siltig sand
Vattenkvot WN=13%. Tjälfarlighetsklass 2, något tjällyftande jordart.
Siltig torrskorpelera
Vattenkvot WN=26-29%. Tjälfarlighetsklass 4, mycket tjällyftande jordarter.
Lerig silt
Vattenkvot WN=38-46%. Konflytgräns WL=46%. Tjälfarlighetsklass 4, mycket
tjällyftande jordarter.
Siltig lera
Vattenkvot WN=42-44%. Konflytgräns WL=47-51%. Tjälfarlighetsklass 4,
mycket tjällyftande jordarter.
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5.5 Hydrogeologiska förhållanden
Grundvattenytan bedöms ligga ca 0,5 – 1,2 meter under markytan, med viss variation
inom området samt bedöms kunna variera mellan årstiderna samt beroende på
nederbörd.

5.6 Markgasförhållanden
Utredda markgasförhållanden och rekommendationer redovisas i PM bergteknik,
Skalhamn sävens Camping DP, upprättat 2019-09-10 av ÅF Infrastructure AB.

6 Stabilitetsutredning
6.1 Allmänt
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En stabilitetsutredning har utförts för slänterna mot den bäck som passerar genom
Sävens Camping.
Stabilitetsberäkningar har utförts med programmet Geostudio 2019, Slope/W, i både
odränerad och kombinerad analys med beräkningsmetoden Morgenstern-Price.
Analyserna är utförda med avseende på cirkulärcylindriska glidytor med
partialkoefficientmetoden, i enlighet med metodiken beskriven i IEG Rapport 6:2008,
Rev. 1.
Beräkningar har utförts i enlighet med geoteknisk kategori 2, GK 2, och säkerhetsklass
2, SK 2.

6.2 Geometri på beräkningssektion
Beräkningar har utförts på en sektion A-A som korsar det undersökta området.
Geometrin på beräkningssektionen har satts upp efter inmätningar av den sektion som
bedöms kunna agera representativt för ett värsta fall ur stabilitetssynpunkt.
Beräkningar har utförts på både den östra och den västra sidan av bäcken.
Inmätning av beräkningssektionen har utförts av ÅF Infrastructure AB i samband med
övriga geotekniska undersökningar, med en minsta geotekniska mätningsklass B.
Sektionens läge redovisas i plan se 19145-G01.

6.3 Dimensionerande jordparametrar
Nedan redovisas hur η-faktorer för stabilitetsberäkningar är valda. Tabell visar en
sammanställning av valda η-faktorer.
Odränerade parametrar
•
•
•

η1,2 =0,95: normalsvensk lera, 3 st oberoende undersökningspunkter
η3 =1,0: två till tre olika undersökningsmetoder med liten spridning
η4,5,6,7 =1,0: Liten brottyta, liten konsekvens av brott, medelvärde längs
brottytan, kort avstånd till undersökningspunkter

Dränerade parametrar
•
•
•

η1,2 =1,0: värde från tabell (TK Geo 13)
η3 =1,0: CPT-sondering har utförts
η4,5,6,7 =1,0: Liten brottyta, liten konsekvens av brott, medelvärde längs
brottytan, kort avstånd till undersökningspunkter
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Tabell 6-1 Sammanställning av η-faktorer.
Materialparameter

η1,2

η

η 4,5,6,7

3

ηtot

Odränerad skjuvhållfasthet
(cu)

0,95

1,0

1,0

0,95

Dränerad skjuvhållfasthet
(c’, ϕ’)

1,0

1,0

1,0

1,0

Tabell 6-2 Parametrar och framtagna dimensionerande värden enligt IEG Rapport 6:2008, Rev. 1.
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Material

Sandig
mulljord

Siltig
torrskorpelera

Siltig lera

Siltig lera

Nivå

Valt värde

Dränerad
+3 till +2,5

+2,5 till +1,4

+1,4 till +0,5

+0,5 till -20

ϕ’k = 30°
𝑐̅′ = 0

Dimensionerande
värde

Densitet
[kN/m3]

Dränerad

γk = 16

ϕ’k = 23,95°
𝑐̅′ = 0

γ’k = 6

Dränerad

Dränerad

γk =17

ϕ’k = 30°
𝑐̅′ = 1 kPa

ϕ’k = 23,95°
𝑐̅′ = 1 kPa

γ’k =7

Odränerad

Odränerad

cuk=10 kPa +4,5*z
z= nivå under +1,4

cuk=6,33+2,85*z
[kPa]

Dränerad

Dränerad

ϕ’k = 30°

ϕ’k = 23,95°

𝑐̅′ = 0,1 × 𝑐̅𝑢

𝑐̅′ = 0,1 × 𝑐̅𝑢

Odränerad

Odränerad

cuk=15 kPa +1,8*z
z= nivå under +0,5

cuk=9,5+1,14*z
[kPa]

Dränerad

Dränerad

ϕ’k = 30°
𝑐̅′ = 0,1 × 𝑐̅𝑢

ϕ’k = 23,95°
𝑐̅′ = 0,1 × 𝑐̅𝑢

γk =18
γ’k =8

γk =18
γ’k =8

6.4 Vattenstånd och portryck
Grundvattennivå antas till en nivå +1,5 med en hydrostatisk fördelning mot djupet.
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6.5 Laster
Stabilitetsberäkningarna har utförts med en permanent last på 10 kPa. De större
modellerna av villavagnar väger ca 9,5 ton och sett till ytan på 12 x 4,3 m så
motsvarar detta en jämnt utbredd last på under 2 kPa för aktuell yta. Dock förs lasten
inte ner jämnt över hela villavagnens yta, marktrycket beror på antal stöd, hur
tyngden fördelas dessa stöd och anläggningsytan mellan stöd och mark. För en
villavagn på 9,5 ton är det vanligt med 10 st stöd. Eftersom stödens utformning kan
variera så har beräkningen förenklats genom att använda en jämnt utbredd last. Med
hänsyn till lastspridning från stöden så anses den valda lasten på 10 kPa vara ett
rimligt ingångsvärde för beräkningarna.
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Beräkningar har utförts först utan last och sedan med last.
Nedan, i Tabell 6-3, redovisas dimensionerande lasteffekt för ogynnsamma
geotekniska laster enligt dimensioneringssätt DA3 där hänsyn tas till säkerhetsklass.
SK2 Geo.last= 0,91*1,1*Gkj + 0,91*1,4*Qkj
Gkj= Karaktäristisk permanent last, tex egentyngd
Qkj= Karaktäristisk variabel last, tex trafiklast

Tabell 6-3 Framtagen dimensionerande geoteknisk last
Lasttyp

Kar. Geo last [kPa]

Dim. Geo last [kPa]

Permanent last,
uppställningsplats

10

10
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6.6 Val av erforderliga säkerhetsfaktorer
Stabilitetsberäkningar har utförts med partialkoefficientmetoden, detta innebär
beräkningsresultaten ska då överstiga en säkerhetsfaktor FEN=1,0 för SK 2.

6.7 Analysmodell
Beräkningar har utförts med metodik enligt med partialkoefficientmetoden.
Partialkoefficienter använts då för att ta fram dimensionerande värden till
beräkningsmodellen i Slope/W, i enlighet med IEG Rapport 6:2008, Rev. 1.

6.8 Resultat av stabilitetsberäkningar
I Tabell 6-4 presenteras utvalda relevanta resultat från de utförda beräkningarna.
Utförda beräkningar presenteras i sin helhet i Bilaga 1 och visar minsta beräknad
säkerhetsfaktor som påverkar det undersökt området.
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Tabell 6-4 Resultat från utförda beräkningar
Slänt

Beräkning

Beräknad
säkerhetsfaktor

Västra sidan
bäcken

Utan last

Fkomb = 1,225

OK > 1,0

1:1

Med last

Fkomb= 1,022

OK > 1,0

1:2

Utan last

Fkomb = 1,165

OK > 1,0

1:3

Med last

Fkomb=1,177

OK > 1,0

1:4

Östra sidan
bäcken

Bilaga

Beräkningarna kan anses konservativa då inga 3D-effekter är medräknade.

7 Sättning och bärighet
Förutsatt att ytorna som nyttjas för uppställning av husvagnar och villavagnar har god
ytlig bärighet, dvs inte består av lösa jordmassor, bedöms inga problem med bärighet
eller sättningar uppstå.
Jorden bedöms utifrån utförd CPT-sondering vara överkonsoliderad i de översta
metrarna och ha viss förmåga att ta upp små laster. Jorddjupen är dock stora och
jorden utgörs av lera, vilket innebär att långtidssättningar kan väntas om marken
belastas med tunga konstruktioner/ laster.
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8 Slutsats och rekommendation
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Resultatet av beräkningarna visar att stabiliteten mot bäcken i undersökt område
uppfyller kraven för säkerhet mot skred för glidytor som slår upp i höjd med
uppställningsplatserna för villavagnarna. Även mindre glidytor som inte träffar
uppställningsplatserna har i beräkningarna tillfredställande säkerhet. Dessa mindre
glidytor är dock svåra att med tillförlitligt resultat bedöma, lokala variationer i
geometri och ev lokala svagheter i jorden spelar en avgörande roll. Hänsyn bör tas till
att lokala små släppor/ skred inte kan uteslutas. Med anledning av detta
rekommenderas att ett avstånd från släntkrön på minst 1 m hålls. Inom detta avstånd
till släntkrön ska marken hållas fri från belastning. Befintliga staket, trädäck eller
andra lätta objekt tillhörandes uppställningsplatserna som redan finns på plats bedöms
inte påverka stabiliteten och kan stå kvar förutsatt att de inte lutar synbart. Lutande
objekt ska flyttas utanför angivet avstånd. Vid all nyetablering ska ett minsta avstånd
på 1 m från släntkrön hållas.
Ingen pågående omfattande erosion har observerats i bäckfåran, därför bedöms inget
erosionsskydd vara nödvändigt i dagsläget.
Sättningar och bärighet bedöms inte vara ett problem med hänsyn till att områdets
användning som campingyta. Små sättningar kopplade till låg packningsgrad i ytliga
jordlager kan tänkas uppstå under stöd till villavagnar. Detta bedöms dock inte vara
ett problem som kräver något annan än ev lokal åtgärd.
Önskas området belastas med andra laster än de förknippade med husvagnar och
villavagnar rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar.
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BILAGA 1, Stabilitetsberäkningar
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Name: Sävens Camping (utan last) (vänster)
Date: 2019-11-07
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Factor of Safety: 1,225
Skala: A4 1:400

Name: Sandig mulljord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,95 °

Name: siLe (komb) 1
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 23,95 °
C-Datum: 0,6 kPa
C-Rate of Change: 0,285 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 6,33 kPa
Cu-Rate of Change: 2,85 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): 1,4 m

1,225

Name: siLe (komb) 2
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 23,95 °
C-Datum: 0,95 kPa
C-Rate of Change: 0,114 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 9,5 kPa
Cu-Rate of Change: 1,14 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): 1,4 m

FoS:1,717

FoS:1,884

5

Nivå [m]

0

-5

Name: SiLet
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion': 1 kPa
Phi': 23,95 °
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Name: Sävens Camping (komb) (vänster)
Date: 2019-11-07
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Surcharge (Unit Weight): 10,01 kN/m³
Factor of Safety: 1,022
Skala: A4 1:400

Name: Sandig mulljord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,95 °

Name: siLe (komb) 1
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 23,95 °
C-Datum: 0,6 kPa
C-Rate of Change: 0,285 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 6,33 kPa
Cu-Rate of Change: 2,85 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): 1,4 m

Name: siLe (komb) 2
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 23,95 °
C-Datum: 0,95 kPa
C-Rate of Change: 0,114 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 9,5 kPa
Cu-Rate of Change: 1,14 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): 1,4 m

FoS:1,568

5

FoS:1,216

12 m

1,022

Nivå [m]

0
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Name: SiLet
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion': 1 kPa
Phi': 23,95 °
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Name: Sävens Camping (utan last) (höger)
Date: 2019-11-07
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Factor of Safety: 1,165
A4 1:400

Name: Sandig mulljord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,95 °

Name: siLe (komb) 1
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 23,95 °
C-Datum: 0,6 kPa
C-Rate of Change: 0,285 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 6,33 kPa
Cu-Rate of Change: 2,85 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): 1,4 m

Name: siLe (komb) 2
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 23,95 °
C-Datum: 0,95 kPa
C-Rate of Change: 0,114 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 9,5 kPa
Cu-Rate of Change: 1,14 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): 1,4 m

FoS:1,434

FoS:1,838

1,165
5

Nivå [m]
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Name: SiLet
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion': 1 kPa
Phi': 23,95 °
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Name: Sävens Camping (komb) (höger)
Date: 2019-11-07
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Surcharge (Unit Weight): 10,01 kN/m³
Factor of Safety: 1,177
Skala: A4 1:400

Name: Sandig mulljord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,95 °

Name: siLe (komb) 1
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 23,95 °
C-Datum: 0,6 kPa
C-Rate of Change: 0,285 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 6,33 kPa
Cu-Rate of Change: 2,85 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): 1,4 m

Name: siLe (komb) 2
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 23,95 °
C-Datum: 0,95 kPa
C-Rate of Change: 0,114 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 9,5 kPa
Cu-Rate of Change: 1,14 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): 1,4 m

1,177

FoS:1,379
FoS:1,435

12 m
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BILAGA 2, Odränerad vald utvärderad
skjuvhållfasthet

Odränerad skjuvhållfasthet (TOT)
cu [kPa], med vald utvärderad skuvhållfasthet
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BILAGOR
Typ
Foto, zon 3. Skiviga block
Foto, zon 3. Ostabilt krön

Antal sidor
1
1
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1 Objekt
På uppdrag av Sävens Camping AB har ÅF Infrastructure AB utfört bergteknisk
besiktning av bergslänter och radonmätning inom området för Sävens Camping i
Lysekils kommun som underlag för detaljplan.

2 Syfte
Den bergtekniska besiktningen utfördes med syfte att kontrollera bergslänternas
stabilitet och eventuell risk för blocknedfall inom campingens område. Mätning med
gammaspektrometer utfördes i syfte med att kontrollera berggrundens riskklassificering gällande radonhalter.

W:\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2019\19145 Skalhamn Sävens Camping DP\Projektdokument\Dokument\SävensCamping_PM-BergBes+Radon_2019-09-11.docx

3 Underlag för projektering
•
•
•
•

Detaljplan för Sävens campingområde, ortofoto
Berggrundskarta 1:50 000-1:250 000, SGU – 2019-09-06
Strålningskarta, gamma, SGU – 2019-09-09
Radonboken: T6:2004

3.1 Utförda undersökningar
Fältundersökningarna har utförts av Adi Fazic och Jakob Dinger, ÅF Infrastructure AB
under 2019-09-05. Undersökningen för bergstabilitet och riskanalys omfattade okulär
besiktning av samtliga bergslänter och för radonmätningen har totalt 9 mätpunkter
med en mättid på 300 sekunder utförts för att kunna göra en indelning av Sävens
Camping som låg-, mellan- eller högradonriskområde.

4 Befintliga förhållanden
4.1 Befintliga byggnader och anläggningar
Inom Sävens Campingområde finns möjlighet till ca 70-80 husvagnsplatser i
nuvarande läge. Här finns också även ett fåtal servicebyggnader såsom
sanitetsfaciliteter och reception.

4.2 Topografiska förhållanden
Området för Sävens Camping är ca 6 ha stort och utgörs till en stor del av berg i
dagen. Berget framträder främst i den centrala och östra delen av området. Här
sträcker sig berget upp till ca 15 m (Figur 1, markerat som zon 2 och 3). Utöver de
stora bergpartierna i den centrala och östra delen framträder även bergslänter i sydoch nordväst. Dessa bergslänter sträcker sig endast upp till 2.5 m i höjd innanför
campingområdet (Figur 1, zon 1 och 4). I den västra delen av området finns även en
liten vik med en strand på ca 1600 m², där nivån ligger strax ovanför havsnivån.
Resterande område där de flesta husvagnar och faciliteter förekommer generellt sett
på marknivån. Inom området återfinns även en liten bäck med ett djup på ca 2 m
under marknivå, flödandes från sydöst till nordväst (Figur 1, streckad linje).
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Legend

Bäck
Zon 1
Zon 2
Zon 3
Zon 4
Berg
Figur 1. Ortofoto med utmarkerad detaljplan (i rött) över Sävens Camping. De fyra olika zonerna
av berg i dagen, samt en bäck är utmarkerade.

4.3 Ytbeskaffenhet
Marken som campingområdet består av är klassat som postglaciala avsättningar
såsom silt och lera enligt SGUs jordartskarta. Utöver dessa förekommer mycket kalt
berg i dagen med sporadisk växlighet runtom berget och i större sprickor. Denna
vegetation gäller främst runtom norra och centrala delarna i zon 2.

4.4 Bergtekniska förhållanden
Geologi
Berggrunden i området består av den s.k. Bohusgraniten där många hällar är naturligt
rundade av inlandsisen. Bergarten är en rosa- till rödaktig, medelkornig granit som
består av fältspat, kvarts och plagioklas med pegmatit ofta förekommande i varierande
utsträckning.
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Strukturgeologi
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Berggrunden i området har två tydliga sprickset som korsar varandra. Det ena
spricksetet har en ungefärlig strykning mellan 140-150° och ca 50-60° i stupning. Det
korsas av ett sprickset med en strykning på mellan 300-310° och en stupning på ca
60°. Dessa sprickor är i vissa fall öppna med ett par mm och svagt undulerande. Det
förekommer också mer slumpmässiga sprickor med en strykning på 160-170° och en
stupning på 10-15°. I Figur 2 nedan går det att se en drönarbild tagen över två av
zonerna där berget och ett av spricksystemen framträder som tydligast.

<HTML><META
HTTPEQUIV="contenttype"
CONTENT="text/
html;charset=utf8">
Ã¦
Zon 3
Zon 2, Centrala &
Södra delen

Figur 2. Drönarbild över zon 2 och 3 där det mest dominanta spricksetet med en strykning på
140-150° och en stupning på 50-60° framträder (markerat i rött).

Bergstabilitet
Zon 1
I den norra delen där zon 1 är beläget (Figur 3) sträcker sig berget upp till 2.5 m i
höjd. Sprickorna är generellt stängda och har en strykning på 135° med en stupning
mellan 36-45°. Det är ca 30-50 cm i sprickavstånd med minsta sprickavstånd på ca 15
cm.
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Figur 3. Fyra bilder över zon 1 där det har observerats gynnsamma bergsförhållanden utan behov
av åtgärd.

Zon 2
Berget i zon 2 delas in i tre olika delar; norra, centrala och södra, p.g.a. diverse olika
bergegenskaper. Två tydliga sprickset; en strykning på 140-150° och ca 54° i stupning
samt ett korsande sprickset med en strykning på 300-310° och en stupning på 59°,
återfinns i alla tre delar och ett exempel visas i Figur 4 tillsammans med en typisk
pegmatit för området.

Figur 4. Bild över zon 2. T.v. går det att se de typiska sprickplanerna för Bohusgraniten i området.
T.h. en typisk pegmatit i zon 2.

Norra delen i zon 2 innehar två tydliga sprickset som korsar varandra. Det ena
spricksetet; även nämnt ovan har en strykning mellan 140-150° och ca 54° i stupning
som korsas av ett sprickset med en strykning på 300-310° och en stupning på 59°.
Sprickorna är ett par mm öppna och svagt undulerande. Det förekommer också mer
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slumpmässiga sprickor med en strykning på 167° och en stupning på 13°. I denna del
anses berget inte vara i behov av någon åtgärd.
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Centrala delen är betydligt högre än norra delen med en höjd på ca 10 m. De främst
förekommande sprickorna är ca 36-56° i stupning med en strykning på 132° och är
öppna upp till 1-20 mm. I den centrala delen hittas även ett väldigt plant, ca 1 mm
öppet spricksystem med en strykning och stupning på 32° respektive 60°. Här är
också vattenflöde i sprickorna vanligt (Figur 5) och pegmatitgångar påträffas
sporadiskt. En mindre bergrensning av småblock kan behöva göras efter kontroll med
skrotspett.

Figur 5. Bild över vattenfylld spricka (röd streckad linje) i centrala delen av zon 2.

Södra delen består av likvärdiga spricksystem med liknande egenskaper dock med
mindre beståndsdel av vegetation. Här rår det samma spricksystem med likvärdiga
egenskaper och denna del av berget rekommenderas att ses över med skrotspett vid
gränsen till zon 3. Då berget ligger nära vägen här bör även bergrensning av mindre
block utföras (Figur 6).
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Figur 6. Typexempel på partier i södra delen för zon 2 där mindre blockrensning kan behövas
efter en noggrannare koll med skrotspett (markerat i rött).

Zon 3
Den största zonen och minst gynnsamma delen av berg i området förekommer i zon 3.
Här är berget skivigt och stupar ut ur skärningen. Sprickorna i området är ett par mm
öppna och vattenförande. Många block i zon 3 bör ses över med skrotspett och
potentiellt rensas bort. Två stora bergpartier (Figur 8) bör ses över då ett spricksystem
kan befinna sig på bakkanten vilket i sådana fall kan leda till behov av förstärkning.
Krönet på höger sida av Figur 7 ser även ostabilt ut och kan även detta behöva
förstärkning.
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Figur 7. Västra sidan av zon 3, visualisering av typexempel på potentiellt svagt berg. Det bör
kontrolleras med skrotspett då det kan vara i behov av rensning. Exempel på block som bör ses
över är visualiserad med röda streckade linjer.

SävensCamping_PM-BergBes+Radon_2019-09-11

Page 10 (14)

W:\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2019\19145 Skalhamn Sävens Camping DP\Projektdokument\Dokument\SävensCamping_PM-BergBes+Radon_2019-09-11.docx

PM BERGTEKNIK

Figur 8. Östra sidan av zon 3 där stora skiviga bergpartier stupar ut ur skärningen och kan vara
ostabila. Partierna som bör ses över är markerade i rött (Bilder underifrån över de utmarkerade
partierna kan ses i Bilaga 1 och 2).

Zon 4
Berget i zon 4 sträcker sig upp till ca 8 m i höjd men ligger inte angränsande till någon
bebyggelse. Inom markgränsen sträcker sig berget upp till ca 2.5 m. Bergsförhållandena
i detta område är snarlikt zon 1 med väldigt gynnsamma, stängda sprickor.

4.5 Markgasförhållanden
Radon är en gas som bildas i jord och berg vid sönderfall av uran och torium. Jordluft
och vatten kan på grund av berggrunden innehålla höga radonhalter, vilket i sin tur
kan ge upphov till förhöjda halter inomhus då jordluften sugs in i otäta byggnader eller
vatten pumpas ur borrade brunnar. Även stenbaserade byggnadsmaterial kan avge
radongas.
Mätning av totalstrålning från berggrunden med gammaspektrometer ger indirekt
koncentrationerna av de tre radioaktiva ämnena uran, torium och kalium. Av de tre är
det uran och torium som sönderfaller till radon. Radonisotopen som bildas av torium
kallas toron och har en mycket kort halveringstid, vilket medför att den i normalfallet
inte kan ansamlas i mängder inomhus som är skadliga för människor. När man
beräknar radiumhalt är det alltså sönderfallet av uran som används.
Metod och gränsvärden för markradonundersökning beskrivs i ”Radonboken –
förebyggande åtgärder i nya byggnader” (Clavensjö, Åkerblom 2004) och i Radon i
bostäder – markradon (BRF R85:1988).

Radonriskområde eller radonmarkklassning
Markradonundersökningar kan utföras enligt två definitioner:
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•
•

Indelning i radonriskområden (radonriskområde)
Klassning av radonmark (radonmarkklassning)

Enligt radonboken gäller indelningen i radonriskområden (lågrisk-, normalrisk- och
högrisk) orörda markförhållanden, där ingen hänsyn är tagen till markbearbetning i
samband med exploatering. De flesta kommuner har radonriskkartor men det kan
alltid finnas enstaka områden med avvikande bedömning och därför rekommenderas
alltid platsspecifik mätning för aktuell plats.
Vid klassning av radonmark (låg-, normal- och högradonmark) ska hänsyn tas till
markförhållandena när byggnaden är färdigställd, vilket innebär hänsyn till bl.a.
schaktning, sprängning, uppfyllnader och ledningsgravar. Berg och jord som påverkas
av byggnationen behöver vara åtkomligt för provtagning/mätning. Till
radonmarkklassning kommer dessutom krav på åtgärder vid nybyggnation.
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ÅFs undersökningar i området är gjorda enligt definitionen för radonriskområde.
I tabell 1 presenteras värden uppmätta från 9 unika punkter tagna på berg i dagen
inom området för Sävens Camping.
Tabell 1. Punkter för radonmätning med associerade värden.

Mätpunkt

Bergart

Uran
[ppm]

Gammastrålning Radiumaktivitet
Aktivitetsindex
[nSv/h]
[Bq/Kg]

AF01

Pegmatit

29,34

252,9

362,3

1,90

AF02

Granit

25,71

254,1

317,5

1,93

AF03

Granit

37,57

330,4

464,0

2,49

AF04

Granit

17,98

290,9

222,1

2,27

AF05

Granit

15,32

253,9

189,2

1,98

AF06

Granit

53,95

455,6

666,3

3,43

AF07

Granit

27,09

295,6

334,6

2,26

AF08

Granit

16,44

252,7

203,0

1,96

AF09

Pegmatit

12,07

174,3

149,1

1,35

Nedan presenteras värden gränsvärden för klassificering av berg i form av låg-,
normal, samt högradonområde (tabell 2).
Tabell 2. Gränsvärden för klassificering av berg.

Klassificering
Lågradonområde

Material

Gammastrålning [nSv/H]

Radiumaktivitet [Bq/Kg]

Berg

< 80

< 60

Normalradonområde

Berg

80 - 120

60 - 200

Högradonområde

Berg

> 200

> 200

Radonmätningen som ÅF har utfört för berget inom Sävens Camping ABs område visar
höga värden av radon. För jämförelse har man också kollat på kartan från SGU med
gammastrålning (figur 9). Värden från översiktskartan för gammastrålning indikerar
enligt kartlegenden värden på minst 5.5 ppm Uran respektive minst 68 Bq/kg. Dessa
värden kan kopplas med höga värden från den mer detaljerade radonmätningen utförd
i fältundersökningen av ÅF.
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5 Slutsats och rekommendation
5.1 Rekommendationer för zon 1
Berggrunden i zon 1 har gynnsamma spricksystem och anses inte behöva några
åtgärder.

5.2 Rekommendationer för zon 2
Mindre block återfinns i detta område likväl den södra delen i zon 2. Här
rekommenderas bergrensning av mindre block efter kontroll med skrotspett.
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5.3 Rekommendationer för zon 3
Berggrunden i zon 3 är det område som har högst risk för blocknedfall. Det finns två
stora bergpartier som anses potentiellt ostabila och inneha skiviga brott som stupar ut
ur skärningen. I dessa bergpartier kan det behövas bergförstärkande åtgärder i form
av bultning beroende på förekomsten av ett ytterligare spricksystem som kan ligga i
bakkanten av berget.

5.4 Rekommendationer för zon 4
Bergsförhållandena i zon 4 likt zon 1 är gynnsamma och anses inte behöva några
åtgärder.

5.5 Markgasförhållanden
Berggrunden inom campingområdet innehåller höga värden radon och klassificeras
därför som ett högradonriskområde. Detta beror på den högstrålande Bohusgraniten
som förekommer i området. I områden med högradonrisk behövs det göras
radonsäkert vid utförande av bebyggelse.
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Bilagor

Bilaga 1, Foto, zon 3. Skiviga block

Bilaga 2, Foto, zon 3. Ostabilt krön
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1 Inledning och syfte
På uppdrag av Sävens Camping AB har ÅF Infrastructure AB utfört en utökad bergteknisk
inspektion på bergslänten i zon 3, se Figur 1 nedan. Det har även utförts stabiliserande
bergåtgärder 2019 och 2020 i form av bergrensning och bultning som ett resultat av
inspektionsobservationer.
Syftet med den utökade inspektionen har varit att kontrollera identifierade lösa block
med repteknik från inspektion utförd 2019-09-05, se detaljerad beskrivning i
”Skalhamn, Sävens Camping DP – PM Bergteknik” daterad 2019-09-11 som underlag till
detaljplan.
En detaljerad beskrivning av inspektionsresultat med rekommendationer redovisas i
avsnitt 4 och avsnitt 5. I avsnitt 6 redovisas resultatet från bergåtgärderna 2019 och
2020.

1.1 Objekt
Den naturliga bergslänten som inspekterats och åtgärdats är cirka 150 m lång och 15
m hög. Bergslänten ligger i direkt anslutning till husvagnsplatser i Sävens camping.

Figur 1 Ortofoto med utmarkerat område för detaljplan i rött över Sävens camping. Utökad
inspektion och kompletterade bergåtgärder täcker in zon 3, markerad i blått.
3

2 Metodik
Den utökade berginspektionen utfördes med repteknik 2019-11-26 av Mikael Faber och
Jakob Dinger, ÅF Infrastructure AB.
Vertical Pro AB ansvarade för säkerhet och repteknik samt bergrensning och
bergförankring i december 2019. Vid bergåtgärderna i december 2020 ansvarade ÅF
Infrastructure AB för säkerhet och repteknik vid bergrensning och bergförankring.
Bergskärningen kontrollerades på sprickor och block som skulle kunna orsaka utfall av
berg eller på annat sätt utgöra en risk för konstruktion och nära omgivning. För att
bedöma om block är lösa eller sitter fast i berget användes hammare/skrotspett.
Byggledning och dokumentation har tillhandahållits av ÅF Infrastructure AB.

3 Bergtekniska förhållanden
3.1 Geologi
Berggrunden i området består av den s.k. bohusgraniten där många hällar är naturligt
rundade av inlandsisen. Bergarten är en rosa- till rödaktig, medelkornig granit som
består av fältspat, kvarts och plagioklas med pegmatit ofta förekommande i varierande
utsträckning.

3.2 Strukturgeologi
Berggrunden i området har två tydliga sprickset som korsar varandra. Det ena
spricksetet har en ungefärlig strykning mellan 140–150° och ca 50–60° i stupning. Det
korsas av ett sprickset med en strykning på mellan 300–310° och en stupning på ca
60°. Dessa sprickor är i vissa fall öppna med ett par mm och svagt undulerande.

4 Resultat av inspektion
Vid inspektionen markerades block med gult kryss som är i behov av akut bergrensning
och behöver åtgärdas snarast. Block markerade med gul prick är i behov av
bergförstärkande bult för att förhindra och förebygga framtida ras, dessa block
bedömdes inte som akuta men är i behov av bergförstärkande åtgärd.
I Figur 2 nedan har område där de flesta bergåtgärderna ska utföras markerats, se gula
markeringar. Det bedömdes vara en överhängande risk att det gröna redskapsskjulet
kommer skadas under arbetets gång, då det är beläget precis under flera av de större
blocken som behöver bergrensas. Foto från inspektionen redovisas i Bilaga 1, Figur 3 –
Figur 6.

4

Figur 2 Foto på bergslänten med markering för bult (2 eller 3 m) och område för bergrensning utsatta i gult.

5

5 Rekommendation och förslag till åtgärder
Efter den utökade inspektionen rekommenderades att bergåtgärder skulle utföras under
december 2019. Uppskattat åtgärdsbehov anges i Tabell 1 och läge för åtgärder
redovisas i Figur 2.
Slutlig omfattning av bergrensning och placering av bergförstärkning redovisas i avsnitt
6, samt Figur 7 – Figur 9 i Bilaga 2.
Tabell 1 Bergskärning, zon 3 – bedömt ungefärligt åtgärdsbehov

Objekt

Max
höjd

Bedömt åtgärdsbehov

m

Bergrens

Bergskärning,
zon 3
15

Vegrens Bergnät/isnät Bergbult Ø25 mm

m2

m2

m2

300

-

-

Längd Antal
2,0 m

11

3,0 m

3

6 Utförande av åtgärder
Bergåtgärderna med bergrensning och kompletterande bultning utfördes av Vertical Pro
AB under 3–4 dagar i vecka 50 (2019-12-09 – 2019-12-12). Byggledare var Mikael
Faber och Jakob Dinger, ÅF Infrastructure AB.
En andra omgång med bergåtgärder i form av kompletterande bultning utfördes av ÅF
Infrastructure AB under en dag i vecka 49 (2020-12-01) med Jonathan MacKenzie,
Mikael Faber och John Eliasson som utförare.

6.1 Skydd av befintliga konstruktioner
I samförstånd med Sävens camping beslutades det att inga husvagnar behövde flyttas
och att mindre konstruktioner såsom redskapsskjul och odlingslott med pallkrage var
försumliga.
Allt nedanför slänten täcktes med plyfa-skivor vilket visat sig vara fullgott skydd mot
mindre block (<50 kg).
För åtgärder 2020 täcktes objekt som bedömdes befinna sig inom potentiellt riskområde
med plyfa-skivor.

6.2 Bergåtgärder
Bergåtgärder 2019
Bergrensning utfördes manuellt av två män med skrotspett från repteknik. Bergbult
borrades med knämatare från rep.
13 stycken kamstål, diameter 25 mm, har monterats för att säkra block. 10 stycken 2
meter bult och 3 stycken 3 meter bult.
Samtliga delar har korrosivitetsklass lm 3.
För placering av respektive bult, se Bilaga 2, Figur 7 – Figur 9.
Ca 4 m3 berg rensades ner.

6

Under bergförstärkningen identifierades två ytterligare platser med lösa block. Dessa
bedöms inte rasa ner utan yttre åverkan i dagsläget. De skulle däremot kunna tas ner
med spett. På grund av blockens höjd och position valdes det att inte rensa dessa då
risken bedömdes alltför stor att träffa underliggande husvagnar.
På det ena stället sattes expanderbult ut som markörer för att senare kunna identifiera
om frost på vintern påverkat blockets position. På grund av tidsbrist så prioriterades inte
dessa vid utförande.

Bergåtgärder 2020
Med hjälp av en T65 och en kompressor har 2 stycken kamstål (Ø25 mm) monterats
som dubb för att säkra block. Bägge stålen kapades till 1m i längd vilket innebär att
adekvat ingjutningslängd i detta fall tillgodoses enligt bergteknisk sakkunnig på AFRY.
Stålen är combicoated och ingjutna med cembolt i enlighet med tillverkarens
instruktioner och har således korrosivitetsklass IM 3.
Placering av bult är i enlighet med detaljbild i Bilaga 2, figur 9.
Vidare kontrollerades huruvida rörelse har skett i blocket där expanderbult installerades
(Bilaga 2, figur 8) men ingen uppenbar rörelse har kunnat observerats. Bilder med
skalstock finns i bilaga 3, figur 11 – 12.
Ingen bergrensnings utfördes vid utförandeentreprenaden 2020.

6.3 Avvikelser
Inga avvikelser har skett under bergåtgärder 2020.
För avvikelser från 2019 hänvisas till tidigare utfärdade rapporter.

7 Status efter åtgärder 2020
Statusen på bergskärningen i zon 3 är nu ytterligare förbättrad då resterande potentiellt
instabila block från åtgärdsentreprenad 2019 har säkrats med dubb.
Till följd av detta klassas slänten som säker. Detta anses som tjänlig klassning för
bergslänter i anslutning till områden där människor vistas.
Återinspektion av berörd bergslänt rekommenderas utföras 10e år för att följa upp
eventuella förändringar i berget.

7

Bilaga 1 - Fotobilaga inspektion 2019

Figur 3 Foto på östra delen av bergslänten i zon 3, där bergrensning och bultning behöver
utföras. Se översiktsfoto i Figur 2 med markerade block.

Figur 4 Foto på ett löst block som markerats med röd ring.

8

Figur 5 Foto på västra delen av bergslänten i zon 3, där bergrensning och bultning behöver
utföras. Se översiktsfoto i Figur 2 med markerade block.

Figur 6 Foto på lösa block som rensades ner i samband med inspektion.
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Bilaga 2 - Fotobilaga åtgärder 2019

Detaljerad bild i
Figur 8

Detaljerad bild i
Figur 9

Figur 7 Placeringar av bultar i streckade gula ringar (2 m) och trianglar (3 m). Områden med kvarstående block som bör förstärkas inringade i heldraget gult.

6

Figur 8 Två expanderbultar är monterade som markörer för att kunna se om det skett rörelse
sedan de sattes 13/12 2019 i block till vänster i Figur 7.

Figur 9 Block som bör förstärkas i gul till höger cirkel i Figur 7. När de två bultförslagen är
åtgärdade kan det mindre nedersta blocket rensas ned.

6

Bilaga 3 - Fotobilaga åtgärder 2020

Figur 10. Tidigare monterade expanderbult (enl. detaljbild i figur 8). Ingen synlig rörelse har
kunnat observerats vid jämförelse med bild för 2019.

7

Figur 11. Detaljbild med skalstock för den högra expanderbulten i figur 9.

8

Figur 12. Detaljbild med skalstock för den vänstra expanderbulten i figur 9.
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Bakgrund och dimensionerande förutsättningar
Sävens Camping AB har kontaktat AFRY Safety angående skydd mot brandspridning mellan husvagnar på deras
campingplatser. Detta då husvagnarna av Lysekils Kommun betraktas som byggnader med hänsyn till att de är
uppställda på samma plats under hela säsongen. Kopplingen som har gjorts är att husvagnarna har en varaktig
placering och således klassas som byggnader och likställs med villavagnar. Kommunen anser vidare att
villavagnar och således husvagnar i aktuellt fall ej ska placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns. Grunden
bedöms av AFRY Safety vara risk för brandspridning mellan tomter.
Uppdraget för AFRY Safety har varit att inventera avstånden mellan campingplatser och redogöra för minsta
acceptabla skyddsavstånd med avseende på brandspridning mellan campingplatserna. Även åtgärder för att
uppnå ett erforderligt skydd mot brandspridning redogörs för och således hur ett fullgott personskydd i enlighet
med gällande lagar och regler uppfylles.
Det brandtekniska utlåtandet utförs primärt i förhållande till brandskyddskrav i BBR 28 (BFS 2011:6 med
ändringar till och med BFS 2019:2) samt BBRAD 3 (BFS 2011:27 med ändringar till och med BFS 2013:12) där
analytisk dimensionering med kvantitativ verifiering tillämpas avseende föreskrift 5:61 Allmänt under den
överordnade föreskriften 5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader.
Följande underlag har nyttjats:
−
−

Inventerings- och inmätningsmaterial, daterat 2018-03-21, upprättat av AFRY Mark Uddevalla.
Campinganläggningar, Lysekil Kommuns hemsida, daterad 2019-03-28, upprättat av Lysekil Kommun

Platsbesök har ej utförts av AFRY Safety.
Beskrivning av campingplatser
Campingplatserna utgörs generellt av en yta om 8,0 x 5,5 m där husvagn är uppställd med intilliggande yta för
uteplats eller förtält, se Figur 1 nedan samt brandskyddskiss.
Yta för uteplats
och förtält

Husvagn

Figur 1 Campingplats med husvagn och förtält

Husvagnarna bedöms motsvara byggnadsklass Br3 med hänsyn till våningsplan och verksamhet.
Då sovande personer med god lokalkännedom förväntas vistas i husvagnarna bedöms verksamheten i dessa vara
jämförbar med verksamhetsklass 3A.
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Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Vid genomgång av inventeringsmaterial ifrån AFRY Mark Uddevalla har de olika avstånden mellan
campingplatserna identifierats och markerats ut. Se brandskyddskiss för illustration.
För att bedöma den generella risken för brandspridning mellan campingplatserna nyttjas strålningsberäkningar.
Grundläggande kravnivå
I enligt med kapitel BBR 5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader och vidare föreskrift 5:61 Allmänt
gäller följande:
”Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader.”
Vidare lyder det underordnade allmänna rådet under 5:61 Allmänt enligt följande:
”Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 meter.
Tillfredställande skydd erhålls om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd som motsvarar
det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. Sammanbyggda byggnader
med mer än två våningsplan bör avskiljas med brandvägg. Om det finns inglasad balkong bör avståndet
beräknas från balkongplattans ytterkant. Övriga utstickande detaljer, t.ex. taksprång och balkong, som
sticker ut mer än 0,5 meter bör tas med i beräkningen av avstånd mellan byggnader. Regler om
ytterväggar finns i avsnitt 5:55.”
Inom ramen för förenklad dimensionering, dvs. då det allmänna rådet uppfylls, finns således två alternativ:
−
−

Avståndet mellan byggnader (campingplatser) ska ej understiga 8,0 meter.
Begränsning av brandspridning mellan byggnader (campingplatser) med högsta kravet för
brandceller/brandväggar i respektive byggnad.

Husvagnsväggar bedöms ej kunna hänföras till en brandteknisk klass då dess brandmotstånd ej kan uppskattas
baserat på dess brännbara konstruktion i plast. Detta medför att konstruktion, typ plank, med erforderligt
brandmotstånd måste anläggas där avståndet understiger 8,0 meter för att uppfylla det allmänna rådet.
Analytisk dimensionering
Föreskriften BBR 5:61 kan uppfyllas på annat vis än genom att tillämpa det allmänna rådet. Detta innebär
analytisk dimensionering med andra dimensionerande parametrar för tillfredställande skydd mot brand- och
brandgasspridning än skyddsavstånd.
För att påvisa att skyddet mot brandspridning är tillfredställande, i enlighet med föreskriften, nyttjas
antändningskriterium med avseende på värmestrålning i enlighet med de rekommendationer som finns i BBRAD
3 istället för ett skyddsavstånd om 8,0 meter.
Värmestrålningsberäkning
Detta görs genom att stålningsberäkning mellan två motstående husvagnar, enligt figur 1, har ett
värmestrålningsutbyte då en av husvagnarna brinner. Hela långsidan, 2,7x 8,0 meter, bedöms emittera
värmestrålning med en intensitet om 84 kW/m2 (motsvarande bostäder i enlighet med BBRAD 3).
Antändningskriterium på motstående husvagn sätts till 15 kW/m2 för inkommande värmestrålning i enlighet med
BBRAD 3. En inkommande strålning på 15 kW/m2 med omgivande lufttemperatur på 20° C motsvarar en
maximal yttemperatur (adiabatisk yttemperatur) på ca 350° C. Denna yttemperatur motsvarar
antändningstemperatur för en mängd tyg1, inredning2 samt solida plast- och trämaterial3. Därav bedöms ett
kriterium på 15 kW/m2 vara representativt för både husvagnsvägg och förtält samt för andra trä- och
plastmaterial som kan finnas på campingplatsen.
För att göra beräkningen används programmet TRA, vilket nyttjar synfaktorer i enlighet med ekvationer
beskrivna i Eurocode SS-EN 1991-1-2 (Bilaga G) för att bestämma reduktionen av värmestrålningsintensiteten
baserat på avståndet mellan ytorna och storleken på den stålande ytan. Ytornas egenskaper vilka används i TRA
för strålningsberäkning beskrivs i Tabell 1.

1
2
3

Ignition Properties of Fabrics, J. T. Wanna & A. Tewarson (2001)
Radiant Ignition of New Zealand Upholstered Furniture Composites, Flora F Chen (2001)
Temperature Calculation in Fire Safety Engineering, Ulf Wickström (2016)
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Tabell 1: Emitterande och absorberande ytas förutsättningar i för strålningsberäkning

Yta
Husvagn 1 (Emitterande yta)
Husvagn 2 (Absorberande yta)

Bredd (m)
8,0
8,0

Höjd (m)
2,7
2,7

Orientering (-)
Vinkelrät
Vinkelrät

Emissivitet (-)
0,9
0,9

I Figur 1 nedan illustreras resultatet ifrån beräkningen för fallet där avståndet (5,0 m) mellan ytorna innebär att
den infallande värmestrålningen uppgår till 15 kW/m2. Spridningen i infallande strålning mot den absorberade
ytan illustreras i blått och rött, där rött är höga strålningsnivåer och blått är låga strålningsnivåer. Den gula ytan
representerar den emitterande ytan ifrån det brinnande småhuset.

Figur 2: Värmestrålning ifrån husvagn 1 (gul yta) mot husvagn 2 i TRA

Genom ett antal beräkningar med varierande avstånd erhålls nedanstående kurva i Figur 3 för att illustrera hur
värmestrålningen varierar med avståndet mellan de två ytorna.

Strålning (kW/m2)

Värmestrålning i förhållande till avstånd
mellan campingplatser
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Avstånd (m)

Figur 3 Värmestrålningens varians i intensitet baserat på olika avstånd mellan husvagnarna, där den röda sträckande linjen är
acceptanskriteriet på 15 kW/m2.

Ur Figur 3 utläses att ett avstånd om 5,0 meter kan accepteras istället för 8,0 meter utan att brandteknisk
avskiljning erfordras mellan campingplatserna. Detta med hänsyn till att det dimensionerande värdet på
infallande värmestrålning (15 kW/m2). Således erhålles ett tillfredställande skydd mot brandspridning mellan
byggnader med hänsyn till infallande värmestrålning.
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Slutsats och åtgärder
Sammantaget görs bedömningen att campingplatser kan uppföras på ett avstånd mindre än 8,0 meter om det
inte understiger 5,0 meter i enlighet med utförda värmestrålningsberäkningar. Vidare ska strålningsskydd
uppföras mellan campingplatser där avståndet underskrider 5,0 meter. Det bör nämnas att detta överskrider det
avstånd (4,5 m) som Lysekils Kommun själva rekommenderar till tomtgräns, men att AFRY Safety står fast vid
att 5,0 meter utgör det maximalt tillåtna avståndet mellan husvagnar med hänsyn till strålningsberäkningens
resultat.
Den största risken för brandspridning mellan husvagnarna bedöms ligga i att campingen är förlagd på ett stort
område med varierande närvaro av de boende. Detta gör det svårt att bli varse om att brand uppstått.
Exempelvis kan en campingplats med husvagn börja brinna där ingen är hemma för tillfället. Skulle detta ske
nattetid kan man snabbt få en omfattande brand som sprider sig utan att personer blir varse om att detta.
Tillväxten av branden kan således fortgå under en längre tid nattetid utan att folk blir varse om att det brinner.
Detta gör att risken för att den enda utrymningsvägen på husvagnarna, generellt dörr på långsida, kan bli
blockerad av brand i närliggande husvagn om campingplatserna är placerade nära varandra. Utifrån detta görs
bedömningen att man vid omplacering med hänsyn till skyddsavstånd om 5,0 meter rekommenderas att särskilt
beakta placeringen av husvagnarna så att dörrar ej hamnar motstående varandra. Detta rekommenderas för att
minimera risken för att utsättas för brand- och brandgaser vid utrymning ifrån egen husvagn. Görs åtgärd med
strålningsskydd bedöms utrymningsvägen vara skyddad mot brandexponering varpå utrymning kan ske till säker
plats (det fria) obehindrat.
Baserat på brandriskerna med varierande närvaro samt områdets storlek ska man ha ett väldokumenterat
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vilket tydliggör vad som förväntas av organisationen och den enskilde på
campingen. Detta för att man ej ska ha förhöjda brandrisker på campingområdet och således äventyra
personsäkerheten.
Sammantaget ska följande uppfyllas för att få ha campingplatser med inbördes avstånd understigande 8,0
meter:
−

−

Campingplatser förläggs på ett minsta avstånd om 5,0 meter, om campingplatser förläggs närmre än 5,0
meter ska dessa förses med strålningsskydd (t.ex. plank med ytskikt i obrännbart material med samma
höjd (minst 2,7 m) som den högsta av de närliggande husvagnarna) vilka förläggs mellan berörda
campingplatser.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska arbetas fram och dokumenteras för att säkerställa hur de
boende på campingen ska agera proaktivt för att inte brand ska inträffa men också vad som förväntas av
den enskilde då brand har uppstått.

Övriga nämnda åtgärder ska ses som rekommendationer, och således egna ambitioner, och utgör ej direkta
lagkrav i förhållande till BBR 28.

Brandskyddsskiss
Brandskyddsskisser bifogas detta dokument.
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Förutsättningar
Bakgrund och problemformulering
Mycket har ändrats inom utvecklingen av campingverksamhet de senaste 20 åren och
verksamheten fortsätter att utvecklas och förändras. Det är viktigt att kommunen är delaktig
i utvecklingen och är med och formar den lokala verksamheten genom proaktiv planering.
Vid hantering av tjänsteärenden kopplade till campinganläggningar, såsom
detaljplanehandläggning, ansökningar om bygglov, och strandskyddsdispenser samt tillsyn,
uppstår flera frågor som ofta är komplicerade och tidskrävande att finna svar på.
Anledningen är att det saknas tydliga definitioner av hur Plan- och Bygglagen (PBL) ska
tillämpas vid planering och hantering av campingärenden samt att Lysekils kommun saknar
politiskt förankrade ställningstaganden om hur campinganläggningar inom kommunen ska
vara uppbyggda.
Exempel på dessa frågor…
…som saknar tydlig reglering enligt PBL:
•
•
•

Vilka planbestämmelser ska användas?
o Camping/tillfällig vistelse/bostad/besöksanläggning
Hur definieras olika campingbegrepp? Hur ser gränsdragningen ut?
o Husvagn/villavagn/stuga
o Stuga/permanent boende
Hur lång tid innebär olika tidsbegrepp?
o Säsong
o Semesterperiod

…som saknar politiskt förankrade ställningstagande:
•
•
•
•

Vilken exploateringsgrad ska tillåtas inom campinganläggningar?
o Storlek på husvagn/villavagn/stuga/altan
Vad innebär och var tillåts rörlig respektive stationär camping?
Vilka åtgärder kan befrias från kravet på bygglov genom reglering i detaljplan?
Bör det vara olika förhållningssätt vid detaljplaneläggning/ bygglovshantering vid
befintliga campinganläggningar och vid nyetablering av campinganläggningar?

Syfte och mål
• Ta fram tydliga ställningstaganden och definitioner kopplade till campingverksamhet
i plan- och byggfrågor utan att äventyra de allmänna intressena i denna utveckling.
•

Ta fram ett förslag för en lämplig tillämpning av PBL.

Metod och genomförande
Behovet av att utreda vissa begrepp kopplade till hantering av plan- och byggfrågor har
gemensamt identifierats av plan- och bygglovsenheterna på avdelningen för Plan och Bygg i
Lysekils kommun. Ett samarbete mellan de två enheterna under våren 2021 har lett fram till
denna utredning. I utredningen har det tagits utgångspunkt i ett underlag till handledning för
anläggande och utveckling av campingplatser 2016: Camping – Planering, prövning och
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tillsyn, som Strömstads kommun har tagit fram i samarbete med Region Gotland.
Utredningen kommer först att fungera som en bilaga till planhandlingarna för detaljplanen
för Sävens Camping, Lyse 1:3 m.fl. och därmed godkännas i samhällsbyggnadsnämnden för
utskick på granskning. Genom att samtliga planhandlingar godkänns politiskt kommer
lösningsförslagen i utredningen även att kunna användas som vägvisare, i form av politiskt
godkända ställningstagande samt tolkning av gällande lagstiftning (PBL), i vidare hantering
av plan- och bygglovsärenden. Det måste dock tas höjd för att generella lösningar inte alltid
är applicerbara utan planering, projektering, byggande och drift- och underhåll behöver ske
utifrån den specifika campinganläggningens förutsättningar.
Varken i PBL eller i plan- och bygglagsförordningen (PBF) finns det en definition för
”campingplats” och det tycks heller inte finnas i någon annan lag. Boverket hänvisar till
definitionen i Nationalencyklopedins definition av camping: camping, övernattning utomhus
under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn eller liknande under rekreationsresor.
I de flesta sammanhang definieras ”campingplats” som ett område för olika typer av boende
samt ett varierande utbud av aktiviteter. I andra fall definieras ”campingplats” som en plats
att campa på. Vid planering, anläggning och ändring av ett område avsatt för camping
fokuserar vi på hur mark- och vattenområdet inom en anläggning används och går inte in på
hur verksamheten fungerar. Vi väljer därför att använda oss av begreppet
”campinganläggning”.
Förkortningar:
•
•
•
•
•
•
•

PBL, Plan-och bygglagen (2010:900)
PBF, Plan- och byggförordningen (2011:338)
BBR, Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)
BFS, Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6)
KML, Kulturmiljölagen (1988:950)
LSO, Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
MB, Miljöbalken (1998:808)

Avgränsning
I utredningen är fokus satt på att definiera begrepp samt ta fram tydliga ställningstaganden
kopplade till hur en campinganläggning ska vara fysiskt uppbyggd i enlighet med PBL. Andra
kommunala frågor som rör campingverksamhet, som exempelvis näringslivsfrågor samt
miljöfrågor, som ej regleras i PBL, kommer ej att behandlas i denna utredning, men kan
komma att behandlas i framtida uppdaterad version av detta dokument alternativt i ett annat
sammanhang (ÖP, näringslivsstrategi, destinationsstrategi).

Underlag för ställningstaganden
Gällande lagstiftning
Nedan följer en beskrivning av den reglering som gäller för campinganläggningar samt är
kopplad till PBL. Beskrivningen är uppdelad i tre delar utifrån de kommunala lagstyrda
verktygen
•

Översiktsplan
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•
•

Detaljplan
Bygglov

Utöver PBL finns även andra lagar som styr och påverkar utformandet av
campinganläggningar. Exempel på sådana är Miljöbalken, Lagen om skydd mot olyckor, samt
Kulturmiljölagen.

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas,
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett betydelsefullt
underlag för domstolar vid överprövning av detaljplaner och bygglov.
I den gällande översiktsplanen (antagen i kommunfullmäktige 2006) konstateras det att
Lysekils kommun har få campinganläggningar i jämförelse med omgivande kommuner samt
att flera av campinganläggningarna avsätter fasta platser till villavagnar som står kvar hela
året under hela säsongen. Det innebär i sin tur att möjligheterna för turister och tillfälliga
besökare att campa i kommunen minskar.
I det kommunala ställningstagandet kopplat till friluftsliv, rekreation och turism, inom vilket
intresseområde camping tillhör, berörs inte campingfrågan rent konkret. Ställningstagandet
är istället mer generellt och lyfter fram vikten av att värna och bevara den orörda karaktären i
skärgården och strandområden samt att det i varje tätortsområde ska finnas stora och
sammanhängande områden för närrekreation.
I den kommande översiktsplanen kommer befintliga campinganläggningar att pekas ut.
Intentionen är att redovisa generella rekommendationer för de befintliga
campinganläggningarna, som exempelvis att de ska regleras i detaljplan, att området närmast
vattnet (förutsatt att de ligger vid vatten) ska vara allmänt tillgängligt samt att samtliga
campinganläggningar ska ha avsatt plats för korttiduppställning-/uthyrning.

Detaljplan
Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram i syfte att pröva om ett område är
lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller både när det ska byggas nytt och när
bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen redovisar allmänna platser,
kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Enligt gällande lagstiftning ska
alla campinganläggningar som nyetableras eller ändras så att omgivningen väsentligt
påverkas detaljplaneläggas (PBL 4 kap 2 §). När en detaljplan har antagits i
kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden, och därefter vunnit laga kraft, är den
juridiskt bindande.
I detaljplanearbetet tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt andra kapitlet PBL
samt till hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen i MB. De krav som inte har
prövats i detaljplanen och som gäller allmänna intressen tas upp i bygglovsprövningen.
Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och
samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av bygglov.
Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild
angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått
ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan med den skillnaden att planen då kan
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ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade
rättigheter.
Nedan följer en beskrivning, hämtad från Boverkets allmänna råd, av de
användningsbestämmelser som tillåter olika typer av boende och övernattning. Boverkets
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan anger ett sätt som detaljplanen kan
redovisas för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och reglerna i Boverkets föreskrifter om
detaljplan.
Under ”reflektion” har författarna av utredningen skrivit sina kommentarer kopplade till
detaljplan för campinganläggning.
B-Bostäder
Med användningsbestämmelsen ”bostäder” avses boende med varaktig karaktär. I
användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till
exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och
liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för
stort. Det är inte möjligt att i en detaljplan reglera om en bostad ska utgöra permanent
bostad eller fritidsboende.
Reflektion: Varaktigt boende bör endast ske i bostäder som är prövade som bostäder.
Områden som planeras för framtida boende eller där byggnader för varaktigt boende redan
är etablerade ska således regleras i detaljplan med användning för bostadsändamål. Tillfälligt
boende bör istället regleras inom användningsområde för tillfällig vistelse.

N-Friluftsliv och camping
Användningen är endast avsedd för tillfällig uppställning och uthyrning av platser för enkelt
flyttbara enheter vilket innebär plats för korttidsuppställning av tält, husvagnar och husbilar.
Även servicebyggnader och de byggnader och anläggningar som behövs för, och som
kompletterar driften av, campinganläggningen ingår. Det kan till exempel vara byggnader för
personlig hygien, miljöhus, transformatorstationer, elstolpar, butiker, restauranger, kiosker,
receptionsbyggnader, förråd, lekplatser, badplatser och parkering.
Reflektion:
I plankartan bör det tydligt framgå att det inom område med beteckningen N tillåts
korttidsuppställning av enkelt flyttbara enheter av typen tält och husvagnar eller
motsvarande utan krav på bygglov samt att bygglov medges för byggnader som täcker de
grundläggande behoven för campingändamålet.

O-Tillfällig vistelse
Tillfällig vistelse kan användas för områden för tillfällig övernattning på hotell, vandrarhem
och pensionat, samt i campingstugor eller liknande. I användningen ingår också olika typer
av förläggningsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell.
I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vistelsen, som till
exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de
personalutrymmen som behövs för att driva anläggningen ingår.
Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av varaktig
karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att tillhandahålla tillfälliga
övernattningsmöjligheter. Verksamheten i sig är varaktig, medan övernattningarna är av icke
varaktig karaktär. Inom användningen är det inte tillåtet med varaktigt boende och inte
heller fritidshus.
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Reflektion:
Med tidigare resonemang under ovanstående beskrivning, av användningen Friluftsliv och
camping, om att beteckningen N i detaljplan endast ska reglera ”enkelt flyttbara enheter”
betyder detta att uppställning av villavagnar inom N-betecknat område inte är möjligt. De
bör istället hänvisas till område för tillfällig vistelse.
Långtidsuppställning av villa- och husvagnar tillåts inom område för tillfällig vistelse då de
har en konstruktion vars ursprungliga syfte är att vara mobil.
Inom de områden som i översiktsplanen är utpekade som lämpliga för campingändamål bör
användningsbestämmelsen för tillfällig vistelse endast användas i kombination med
friluftsliv och camping. Syftet är att styrka den möjlighet för ett boende av tillfällig karaktär
som camping innebär.

Bygglov
Av 9 kap 2 § PBL framgår att det krävs bygglov för att uppföra byggnader. En byggnad är
enligt PBL´s definition:
”en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt
placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats
i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.”
Ny campinganläggning
Inom detaljplan med ändamål för camping krävs bygglov för att etablera en permanent
camping, enligt 6 kap. 1 § 1 punkten PBF. Bygglov för campinganläggning krävs dels för att
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra campinganläggningar. Ett bygglov för
campinganläggning innebär att ett visst område får användas för camping. Vad som är
avgörande för att det krävs bygglov, beror dels på verksamhetens karaktär och omfattning,
anläggningens storlek, nytt ändamål för marken och omfattningen av markarbeten och
anordningar, omgivningspåverkan och påverkan på allmänna intressen samt
landskapsbilden.
Vid en bygglovsprövning av nya anläggningar ska kraven i 9 kap. 31 a § PBL uppfyllas samt
en miljöbedömning utfärdas. Görs bedömningen att anläggningen av ny camping medför en
betydande inverkan på omgivningen, krävs detaljplan enligt PBL 4 kap. 2 § 1 stycket 3
punkten.
Utöver bygglov för själva campinganläggningen, krävs bygglov för bygglovspliktiga åtgärder
inom campinganläggningen, enligt 9 kap. 2 § första stycket punkt 1 och 2 PBL.
Bygglovspliktiga åtgärder inom campinganläggning med detaljplan skall uppfylla kraven i 9
kap. 30 § PBL. Bygglovspliktiga åtgärder inom campinganläggning utan detaljplan skall
däremot uppfylla kraven i 9 kap. 31 § PBL.
Omfattande markarbeten, som avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom
en allmän plats enligt 9 kap. 11 § PBL, kräver marklov för schaktning eller fyllning inom ett
område med detaljplan.
Befintlig campinganläggning
Om bygglov lämnas för en campinganläggning utan att föregås av en detaljplan, prövas
anläggningen inklusive bygglovspliktiga åtgärder, i form av byggnader m.m., som ingår i
ansökan och anläggningen.
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Liksom för ny anläggning krävs bygglov för bygglovspliktiga åtgärder inom befintlig
campinganläggning.
Enligt rättspraxis 1 har husvagnar bedömts att vara byggnader. En husvagn stått på samma
plats under en längre tid, mer än fem veckor är att betrakta som en byggnad.
En husvagn, husbil, tält eller villavagnar uppfyller inte bostadsfunktionskraven i BBR avsnitt
3. De utgår således inte en- eller tvåbostadshus av sådant slag som har bygglovsbefrielse för
vindskydd och tak vid altaner, friggebodar, s.k. ”attefallsåtgärder”, samt altaner över 1,2
meters höjd, enligt 9 kap. 4–4 f §§ PBL. De omfattas därmed inte heller av bygglovsbefrielse
för kompletteringsåtgärder (tillbyggnad samt komplementbyggnad, murar och plank) enligt
9 kap. 6 § PBL. Staket finns inte med i uppräkningar över bygglovspliktiga åtgärder, vilket
däremot plank är med ledning av en dom i Mark-och miljööverdomstolen 2 i vilken det
konstaterades att en konstruktion, som inklusive de bärande delarna hade en
genomsiktlighet på mindre än 50% och en höjd som klart översteg ett sedvanligt staket,
skulle räknas som ett plank. Normal stakethöjd räknas generellt som 1,1 meter, vilket är den
minsta höjd ett räcke ska ha som skydd mot fall. Detta innebär att ett staket med en högsta
höjd av 1,1 meter från marken och med minst 50 % genomsiktlighet är bygglovsbefriat.
Staket/plank med stora glasytor kan vara bygglovspliktiga av andra skäl. Altaner under 1,2
meter över underliggande mark omfattas inte av bygglovsplikt enligt dom 3.
Utveckling av befintlig anläggning
Ändrad lovplikt för campinganläggningar kan göras genom detaljplan eller
områdesbestämmelser, där kommunen har beslutat om undantag för krav på bygglov för att
anordna, flytta eller väsentligt ändra en campingplats enligt 6 kap. 2 § PBF och 9 kap. 7 §
PBL.
Reflektion:
Bedömningen är att för villavagnar inträder bygglovsplikt omedelbart vid uppställning av
dessa och för husvagnar inträder bygglovsplikten efter en normal semesterperiod, såvida
husvagnarna inte ställs upp av verksamhetsutövaren för uthyrning inom ramen för en
campingverksamhet. I det fallet är bedömningen att bygglovsplikten inträder omedelbart.

Annan lagstiftning
Oavsett om det inom en campinganläggning krävs bygglov eller inte kan tillstånd, dispens
eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara
strandskyddsdispens, tillstånd eller anmälan för avloppsanläggningar eller tillstånd för att
vidta åtgärder nära allmän väg.
•

Miljöbalken (1998:808)
o 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden
 6 § Friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård
o 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för
vissa områden
 2 § Turism och rörligt friluftsliv

RÅ 1953 K 154, NJA 1950 s. 387, NJA 1955 s. 446, NJA 1927 s. 598 och RÅ 1963 K 183
Mål nr P3438-14, 2014-11-19
3 RÅ 1995 ref. 42
1

2
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o

o
o

 4 § Högexploaterad kust
7 kap. Skydd av områden
 Ex. Naturreservat, Biotopskyddsområde, Strandskyddsområde.
Tillstånd krävs för ändringar inom skyddade områden av Länsstyrelse
eller kommunens miljöavdelning (strandskydd).
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
o Kommunen miljöavdelning ansvarar för tillsyn och prövning av t.ex.
hygienutrymmen, toaletter, tvättplatser och duschar, bassängbad mfl.
11 kap. Vattenverksamhet
o Mark- och vattenområden. Tillstånd krävs för ändringar inom
vattenverksamhetsområden av Länsstyrelse eller kommunens
miljöavdelning.

•

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
o Räddningstjänsten är tillsynsansvarig för brandskyddet

•

Kulturmiljölag (1988:950)
o Tillstånd krävs av Länsstyrelsen för ingrepp i kulturmiljöer

•

Väglag (1971:948)
o Tillstånd krävs för ny eller ändrad utfart, övriga åtgärder inom vägområde.

Det kommunala tillsynsarbetet
Precis som inom andra anläggningar utförs det åtgärder inom campinganläggningar vilka
kan bli föremål för tillsynsingripande från kommunens sida, t.ex. byggnader,
avloppsinstallationer och livsmedelshantering. Det här avsnittet omfattar endast de åtgärder
som kan bli tillsynsföremål i enlighet med PBL. Behov av samordning med andra
tillsynsmyndigheter är viktigt. I samband med planeringen bör man även ta hänsyn till hur
samordning och samverkan med myndigheter, organisationer och andra förvaltningar kan
genomföras. Myndigheter med vilka samverkan, och i vissa fall samordning av tillsynsbesök,
kan vara aktuellt är kommunens hälso- och miljönämnd, byggnadsnämnden, MSB,
Arbetsmiljöverket, polisen samt länsstyrelsen.

Ställningstaganden
Under arbetet med att ta fram detta dokument har det blivit tydligt att en föreslagen
tillämpning av PBL vid planering och hantering av campingärenden inte utgör ett mål i sig
Brodalen, 454 94utan i själva verket ingår i målet med att ta fram kommunala
ställningstaganden kopplade till campingverksamhet i plan- och byggfrågor. Vi har därför
valt att kalla hela den sista delen i dokumentet, i vilken vi redovisar resultatet av
utredningen, för ställningstaganden.
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Principer för zonering vid planläggning av befintlig campinganläggning

Definitioner av begrepp kopplade till reglering av campinganläggningar
•

Camping

-

Camping är övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält,
bivack, husvagn eller liknande under rekreationsresor.

•

Campinganläggning
- Avgränsat område för camping. Inom området ingår även fasta
anordningar som exempelvis uthyrningsstugor, mindre
mataffärer och restauranger, plank, parkeringsplatser, samt
servicebyggnader som toalett- och duschbyggnader, reception,
kiosker och förråd.

•

Campingenhet

-

Enkelt flyttbara enheter såsom tält samt husvagn eller husbil
inklusive förtält eller liknande.
Tips till handläggare! Undvik att använda begreppet
campingenhet. Skriv istället enkelt flyttbara enheter såsom tält
samt husvagn eller husbil inklusive förtält eller liknande.
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Villavagn räknas inte som campingenhet då den ej är enkelt
flyttbar.
•

•

•

Byggnad

Villavagn

-

Varaktig placerad konstruktion som består av tak eller av tak
och väggar och som är konstruerad så att människor kan
uppehålla sig i den (PBL 1 kap. 4 §). Konstruktionen är varaktig
när den har varit placerad på samma plats över fem veckor.

-

Villavagn är en byggnad, vilket innebär en varaktig placerad
konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som
är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den (PBL 1
kap. 4 §).

Korttidsuppställning
- Uppställning under maximalt fem veckor.
Tips till handläggare! Korttidsuppställning beskrivs ibland som
uppställning under en semesterperiod. Användningen av
begreppet ”semesterperiod” bör däremot undvikas och istället
ersättas med aktuell tidsperiod.

•

Långtidsuppställning
- Uppställning under en sammanhängande period över fem
veckor. Perioden kan preciseras ytterligare utifrån
detaljplanens förutsättningar.
Exempel: “Camping samt uppställning av villavagnar, husvagnar
och tält får ske mellan 1 april - 31 oktober. Under övrig tid ska alla
campingattribut vara avlägsnade från området.”
Tips till handläggare! Undvik att använda säsong som begrepp
utan skriv ut tidsperioden.

•

Rörligt friluftsliv

-

Det rörliga friluftslivet innebär fysiska aktiviteter som sker
utomhus i naturnära miljöer.

Detaljplaner
Den grundläggande regleringen av campingplatser ska ske genom detaljplanering. Då det
oftare än inom annan bebyggelse sker ändringar inom campinganläggningar är det behov av
flexibla detaljplaner. Detta innebär att vissa förutsättningar för anläggningens uppbyggnad
inte regleras i detaljplan utan prövas istället i bygglovsskedet. För att underlätta
genomförbarheten av lämpliga ändringar bör även en del åtgärder i detaljplanen kunna göras
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bygglovsbefriade. Den gyllene grundregeln för planeringen bör vara: Reglera alltid så lite som
möjligt men aldrig mindre än nödvändigt.
När krävs det detaljplan?
Intentionen för campinganläggningar i Lysekils kommun är att alla nya anläggningar med
väsentlig påverkan på omgivningen samt alla befintliga anläggningar som vill göra större
bygglovspliktiga ändringar ska detaljplaneläggas.
Vad bör detaljplaner för campinganläggningar innehålla?
Detaljplanen ska reglera hur mark- och vattenområden inom anläggningen får användas,
bebyggas och utformas genom bestämmelser i en plankarta. Bestämmelserna reglerar vilka
användningsändamål som är tillåtna, hur marken görs lämplig för den användning som
planeras, samt hur planområdet ska avgränsas. I detaljplanen kan även kommunen hantera
bygglovsbefriade åtgärder samt upphäva strandskydd om det finns särskilda skäl.
Nedan följer ett antal ställningstaganden gällande detaljplanering av områden utpekade för
camping i översiktsplanen.

Användningsbestämmelser:
• Friluftsliv och camping (N) ska alltid användas för den delen av campinganläggningen
som är tänkt för korttidsuppställning av tält, husvagn, husbil eller liknande.
•

Tillfällig vistelse (O) ska alltid användas i kombination med
användningsbestämmelsen för camping och friluftsliv (N) för att undvika anläggande
av, eller övergång från campinganläggning till, fritidshusområden inom områden som
i översiktsplanen är utpekade som lämpliga för camping.

•

Användningsbestämmelsen för bostadsändamål (B) ska ej användas inom områden
som i översiktsplanen är utpekade som lämpliga för camping. Bestämmelsen innebär
ett boende av varaktig karaktär och är ej förenligt med syftet i översiktsplanen med
utbud av boende av tillfällig karaktär.

Egenskapsbestämmelser:
• Markens lämplighet för planerat användningsändamål regleras exempelvis genom
följande egenskapsbestämmelser:
o Utnyttjandegrad
o Begränsning av markens utnyttjande
o Byggnadshöjd/nockhöjd
o Placering
o Utförande
o Markens anordnande och vegetation
Exempel: n1, Marken får ej förses med staket, stenplattor, rabatter eller trädäck,
PBL 4 kap. 10 §.
Administrativa bestämmelser:
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•

Bygglovsbefrielse för uppställning av hus- och villavagnar samt stugor under
förutsättning att området inte är inom strandskydd och/eller naturskyddsområde
samt att:
o De står uppställda/är placerade med ett inbördes avstånd över 8 meter.
Däremot är förändrade brandtekniska egenskaper och konstruktioner
anmälningspliktiga.
o Storlekarna på vagnar och stugor med tillbehör ej överstiger följande
dimensioner:
 Husvagn
25 kvm
 Villavagn
45 kvm
 Stuga
30 kvm
 Altan
40 kvm
 Tak över altan
15 kvm
 Förtält/standby tält
35 kvm
Den sammanlagda takarean får ej övergå 60 kvm
Den sammanlagda takarean + altan får ej övergå 85 kvm
Exempel: Husvagn (25) + förtält (35) + altan (25)
Villavagn (45) + altan (40) inklusive tak över altan (15)

Vid detaljplaneläggning av befintliga campinganläggningar ska viss anpassning av, och
därmed även avsteg från, dessa principiella ställningstaganden vara möjlig utifrån
anläggningens unika förutsättningar. Undantag gäller för villkor om att hus- och villavagnar
samt stugor ska stå uppställda/är placerade med ett inbördes avstånd över 8 meter.

Åtgärder inom campinganläggningar med detaljplan som är bygglovsbefriade i enlighet med BBR:
• Staket med en högsta höjd av 1,1 meter från altan/marken med minst 50 %
genomsiktlighet. Staket ska följa BBR regler.

Åtgärder inom campinganläggningar med detaljplan som behöver anmälas enligt PBL:
• Åtgärder som förändrar brandtekniska egenskaper och/eller konstruktion är
anmälningspliktiga.

Bygglov
När krävs det bygglov?
Inom campinganläggningar utanför detaljplanelagt område inträder vanligtvis bygglovsplikt
för villavagnar omedelbart vid uppställning av dessa och för husvagnar inträder
bygglovsplikten efter en period av korttidsuppställning, såvida husvagnarna inte ställs upp av
verksamhetsutövaren för uthyrning inom ramen för campingverksamheten. I det fallet
inträder bygglovsplikten omedelbart. Alla åtgärder är bygglovspliktig så som standby-tält och
andra förtält. Alla tillbyggnader anses vara varaktigt placerade.
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Bygglovsbefriade åtgärder inom campinganläggningar utan detaljplan
• Altaner som understiger 1,2 meter över underliggande mark, anses vara
bygglovsbefriade. Staket med en högsta höjd av 1,1 meter från altan/marken med
minst 50 % genomsiktlighet. Staket ska följa BBR regler.
Åtgärder inom campinganläggningar utan detaljplan som behöver anmälas enligt PBL:
• Åtgärder som förändrar brandtekniska egenskaper och/eller konstruktion är
anmälningspliktiga.
Krävs det rivningslov för campinganläggningar?
För att ta bort en campinganläggning i sin helhet krävs varken rivningslov eller en anmälan
om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det
däremot finns byggnader inom anläggningen kan de omfattas av krav på rivningslov eller
anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en
campingplats kan marklov krävas.
Tillsyn
Ambitionen är ett gemensamt besök årligen där man tillsammans med ägaren/verksamheten
går igenom en checklista gällande rutiner kring rengöring, avfallshantering, latrintömning,
vatten och avlopp, hygien- och matlagningsutrymmen samt nya byggnader. Tillsynsbesöket
görs tillsammans med verksamhetsansvarig samt berörda myndigheter och delas in i två
moment:
•
•

Genomgång av checklista
Inspektion av campinganläggning

Syftet är att kunna bibehålla och upprätthålla en god servicenivå för alla myndigheter samt
verksamhetsutövare. Syftet med ett gemensamt besök är att det gynnar både
verksamhetsutövare samt olika myndigheter. Ytterligare fördelar är att tillsynsarbetet blir
rättssäkert, (lika för alla) samt att kontrollen över byggnation och tillväxt inom detta område
bevaras.
Målet är en årlig regelbunden tillsyn av aktuella campinganläggningarna i den mån det är
möjligt. Tillsyn bör ske i samverkan med andra myndigheter, så som:
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekils kommun
Räddningstjänsten mitt Bohuslän
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Verksamhetsutövaren/nyttjanderättshavaren

Bokning av tillsynsbesöket
Vid bokningen av besöket tas kontakt med representanter för både ägaren och
nyttjanderättshavaren. Det är av stor vikt att båda parter är representerade i samband med
tillsynsbesöket för att på plats kunna klara ut ansvarsfördelningen om åtgärder behöver
vidtas.

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

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-04

SBN 2022-000014

Avdelningen för verksamhetsstöd
Madelene Johansson,
madelene.johansson@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
fritidshus på tilltänkt avstyckning Rörvall xxx
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för ett mindre fritidshus i nära anslutning till
befintlig lantgård med pågående verksamhet. Det tillkommande fritidshuset
bedöms kunna tillåtas på platsen. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt
förhandsbesked ska ges.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för ett mindre fritidshus i nära anslutning till
befintlig lantgård med pågående verksamhet. Platsen ligger utanför område med
kommunalt VA. Enskild väg finns framdragen till befintlig gård. Man avser bygge
en kort vägsträckning till platsen för det nya bostadshuset.
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen
bebyggelse.
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 §
miljöbalken vilket innebär att fritidsbebyggelse endast komma till stånd som
komplettering till befintlig bebyggelse.
Platsen ligger strax intill stödberättigad jordbruksmark samt intill värdefulla
gräsmarker.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) är området glesbygdsområde i
kommunens inre delar.
Platsbesök har genomförts 2021-11-16.
Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Miljönämnden
tillstyrker att bygglov kan ges och bedömer att det finns möjligheter att anlägga
enskilt avlopp på platsen. Separat tillstånd för ny avloppsanläggning krävs.
Bohusläns museum ha yttrat sig med anledning av närliggande fornlämning och
har inget att erinra.
Grannar och fastighetsägaren har getts möjlighet att inkomma med synpunkter.
Inga synpunkter har inkommit.
Lagstöd
Bygglov krävs för nybyggnad (9 kap. 2 § PBL). 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 (9 kap. 17 § PBL). Prövningen
i samband med begäran om förhandsbesked ska avse i första hand frågan om
åtgärden kan tillåtas på platsen, dvs. närmast en prövning av markens lämplighet
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för den avsedda åtgärden (se 2 kap PBL). Kulturhistoriska och miljömässiga
aspekter kan medföra att en byggnad över huvud taget inte är lämplig på platsen,
eller att den för att tillåtas måste placeras på en viss plats på tomten.
Det framgår av 2 kap. 9 §, PBL. Planläggning av mark och vattenområden samt
lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och
ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Vidare ska prövningen i ärenden om förhandsbesked enligt PBL syfta till att markoch 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 (2 kap. 2 § PBL).
Förvaltningens bedömning
Det tillkommande fritidshuset bedöms vara en komplettering av befintliga
bebyggelse då platsen redan är bebyggd med en äldre gård och villavagn som
används för fritidsändamål. Ansökan strider därför inte mot riksintresset för
högexploaterad kust, eller något annat riksintresse.
Ansökan bedöms vara förenlig med kraven i 2 kap. PBL och 3 kap. och 4 kap.
miljöbalken. Åtgärden är lämplig på platsen och är godtagbar ur
hushållningssynpunkt och ur allmän synpunkt.
Platsen ligger i nära anslutning till befintligt jordbruk med djurhållning. Dock
bedöms detta inte utgöra något hinder för en enstaka tillkommande bostad. Viss
störning kan dock förekomma med lukt, damm, insekter, mm. Ansökan bedöms
inte innebära någon negativ inverkan på jordbruksmark eller värdefull gräsmark.
Ansökan bedöms som förenlig med kommunens översiktsplan och strider inte mot
några områdesbestämmelser.
Ansökan innebär ingen olägenhet gentemot omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9
§, PBL.
Sammantaget är det förvaltningens bedömning att positivt förhandsbesked kan ges.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03
Ansökan inkommen 2021-10-21
Karta inkommen 2021-10-21
Tomtskiss inkommen 2021-10-21
Beskrivning av projektet inkommen 2021-10-21
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Underlag till beslut
Enkelt utlåtande från Bohusläns museum inkommit 2021-10-21
Remissvar från miljönämnden inkommen 2021-12-08
Beslutet skickas till
Sökanden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked förnybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Lyse-Berga xxx
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Platsen som man
önskar bebygga är en del av ett etablerat natur- och friluftsområde kring ett
klapperstensfält med utsiktspunkter som används av lokalbefolkningen. Området
ingår i riksintresse för friluftslivet vilket syftar till att skydda attraktiva
naturområden mot privatisering. I detta fall ska riksintresset väga tungt vid
bedömningen och det är förvaltningens bedömning att en privat bostadstomt på
platsen skulle ha en sådan avhållande effekt på allmänhetens tillträde att det står i
strid med bestämmelserna i plan- och bygglagen och miljöbalken. Förslaget till
beslut är att något positivt förhandsbesked ej kan meddelas.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL att positivt förhandsbesked ej kan meddelas.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Man avser ansluta
det nya bostadshuset till enskild vatten- och avloppsanläggning.
Kommunalt vatten och avlopp finns inte framdraget i området. Dock ligger platsen
inom område med VA-plan.
Den önskade tomten ligger inte i direkt anslutning till befintlig väg.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (MB) samt inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 §
MB.
Området ligger även inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 §
miljöbalken vilket innebär att fritidsbebyggelse endast komma till stånd som
komplettering till befintlig bebyggelse.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) ligger platsen inom område som är
särskilt värdefullt för rekreation (R13). Samt inom område med stora värden för
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.
Platsen består av ett naturområde som används som friluftsområde för närboende
med etablerade stigar och utsiktspunkter. Området är högt beläget och utgörs av
flata berghällar som är sparsamt beväxta. Mitt i området finns ett klapperstensfält
vilket innebär ett fält av ett stort antal rundande stenbumlingar som slipats av
havet. Platsbesök har genomförts av förvaltningen vid ett flertal tillfällen, senast
2021-11-16. Upplevelsen av området är att det är en unik och säregen plats med
stora kvaliteter för det rörliga friluftslivet. Och att området är flitigt besökt av
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närboende. På platsen finns även en sentida fornlämningsliknande stenformation
uppe på klapperstensfältet vilket påvisar områdets betydelse som utflyktsmål.
I diskussioner med sökanden har förvaltningen framhållit att det är viktigt att
tillkommande bebyggelse kan ses som en komplettering till befintlig bebyggelse så
att man minimerar det område som tas i anspråk för privat bruk. Flera olika förslag
har presenterats för förvaltningen av vilka ett par placeringar bedömts som möjliga
att pröva. Sökanden har dock kommit fram till att det är den placering som nu
föreligger som man önskar få prövad med beslut. Grannar eller remissinstanser har
inte getts möjlighet att lämna några synpunkter till den nu aktuella placeringen.
Sökanden har kommunicerats förslaget till beslut med e-post 2022-01-17.
Lagstöd
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. 4 §, PBL att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Det framgår av 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) att mark- och vattenområden samt
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Det framgår av 4 kap. 1 § (MB) att områden som anges i 2 - 8 §§ är, med hänsyn till
de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2 - 8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.
Av 4 kap. 2 §, MB framgår att inom följande områden skall turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil
osv.
Förvaltningens bedömning
Vid en bedömning av det enskilda intresset av att bebygga och privatisera ett
naturområde ska i detta fall det allmänna intresset av platsen som friluftsområde
och rekreationsområde väga tungt. Vilket framgår av ovanstående bestämmelser i
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plan- och bygglagen och miljöbalken. Då området är ett etablerat friluftsområde
som används av ortsbefolkningen skulle en exploatering med en privat bostad ha en
negativ effekt på allmänhetens tillträde till området. En bostadsetablering skulle
minska det naturområde som allmänheten har tillträde till och ha en negativ
inverkan på möjligheten att besöka klapperstensfältet och dess omgivning. På
grund av den relativt flacka hällmarken blir området som ett bostadshus tar i
anspråk relativt stort eftersom bostadshuset får en stor utblick mot omgivande
landskap. Vilket innebär en avhållande effekt för allmänheten för ett större område
än den faktiska bostadstomten.
Ansökan strider därmed mot bestämmelserna 2 kap. 2 och 4 §§, PBL och 3 kap. 6 §
MB samt 4 kap. 1 och 2 §§, MB. En privat exploatering av platsen är inte förenlig
med lagstiftningen vilken syftar till att säkerställa allmänhetens tillträde till
attraktiva naturområden. Något positivt förhandsbesked kan därför inte ges.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Handlingar som tillhör beslutet
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03
Ansökan inkommen 2021-06-22
Karta inkommen 2022-01-10
Flygbild 2022-01-10
Beskrivning inkommen 2022-01-10
Bilagor
Flygfoto upprättat 2021-11-30
Foton daterade 2021-11-16
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhälsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av industrihall
och nybyggnad av maskinhall på fastigheten Röd xxx
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för iordningställande av område för skötseln av
golfbana. Ansökan innebär rivning av befintlig ladugård vilken ersätts med en
carportliknande byggnad. Rivningen av ladugården innebär en förbättring av
utfarten till allmän väg samt tillskapandet av en plan yta för bl.a. förvaring av
anläggningsmaterial till golfbanan. Närliggande berghäll plansprängs för att
användas som utfyllnadsmaterial och för att tillskapa utrymme. Befintlig
industrihall byggs om och inreds med verkstad, personalutrymmen, kontor mm. I
ansökan ingår även nybyggnad av kallhall vilken placeras framför den ombyggda
kontorsbyggnaden.
Ansökan bedöms inte uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen att bebyggelse
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till en
ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder. Inte heller uppfylls kravet på att
bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Förvaltningen har efterfrågat motivering till det presenterade förslag och om det
kan finnas en alternativ utformning av markområdet och placering av byggnader
som skulle minska en negativ påverkan på området. Sökanden har meddelat att
man önskar förslaget prövat i sin nuvarande form.
Sammantaget är det förvaltningens bedömning att positivt förhandsbesked inte kan
ges för förslaget som det nu är utformat.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL att positivt förhandsbesked inte kan meddelas.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för iordningställande av område för skötseln av
golfbana. Ansökan innebär rivning av befintlig ladugård vilken ersätts med en
carportliknande byggnad. Rivningen av ladugården innebär en förbättring av
utfarten till allmän väg samt tillskapandet av en plan yta för bl.a. förvaring av
anläggningsmaterial till golfbanan. Närliggande berghäll plansprängs för att
användas som utfyllnadsmaterial. Befintlig industrihall byggs om och inreds med
verkstad, personalutrymmen, kontor mm. I ansökan ingår även nybyggnad av
kallhall vilken placeras framför den ombyggda kontorsbyggnaden.
Sökanden önskar få sin ansökan prövad i sin nuvarande form. Grannar eller
remissinstanser har inte hörts.
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Kommunalt vatten och avlopp finns framdragen i området. Platsen ligger i direkt
anslutning till befintlig, allmän väg. Platsen är idag en del av befintlig golfbana.
Området ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken och inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 §
miljöbalken.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) utgörs platsen av fritids och
turistanläggning
Platsbesök har genomförts 2021-11-05.
På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har grannar har getts möjlighet att
inkomma med synpunkter.
Granne Röd xxx har inkommit med synpunkter att man önskar att infartsväg läggs
på en annan plats på grund av bullerstörning tidiga mornar. Att husbilsparkering
förläggs någon annan stans då befintlig parkering är avsedd för golfspel. Att
förvaring av bränsle förläggs på annan plats längre från deras fastighet än idag.
Ärendet har skickats med remiss till Trafikverket, LEVA i Lysekil AB,
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och räddningstjänsten.
Räddningstjänsten och LEVA i Lysekil AB har inkommit med svar att man inte har
något att erinra mot förslaget.
Trafikverket anser i remissyttrande att befintlig väganslutning är trafikfarlig och
bör stängas. Man anser att det är olämpligt att bygga in verksamheten i en
trafikfarlig väganslutning. Trafikverket föreslår att förslaget omarbetas och att men
undersöker alternativa placeringar av väganslutning.
Lagstöd
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,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för
alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt
goda miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
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Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i
första stycket 1 - 5.
Av 2 kap. 5 §, PBL framgår att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion
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... osv.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som
inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras
och tillvaratas.
Det framgår av 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) att mark- och vattenområden samt
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Det framgår av 4 kap. 1 § (MB) att områden som anges i 2 - 8 §§ är, med hänsyn till
de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2 - 8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.
Av 4 kap. 2 §, MB framgår att inom följande områden skall turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil
osv.
Förvaltningens bedömning
På grund av platsens lokalisering invid den allmänna vägen ska vid en avvägning av
det allmänna intresset väga tungt i avvägningen mellan det privata och det enskilda
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intresset. Vägen utgör angöring till Stockevik med omgivande naturområde och
naturreservat.
Området är en väl synlig del av natur- och kulturmiljön på Skaftö som passeras av
många människor dagligen. I närheten finns ett kapell och en gravplats. Den
föreslagna utformningen av platsen bedöms innebära en negativ inverkan på
landskapet och ett stort oåterkalleligt ingrepp i naturmiljön då man önskar
planspränga naturliga berghällen alldeles invid den allmänna vägen. Den nya
kallhallen bedöms inte vara placerad på ett sätt som tillvaratar och respekterar
befintlig bebyggelse och kulturmiljö.
Området är välbesökt inte bara av boende utan även som utflyktsmål och friluftsliv.
Visserligen ingår inte själva platsen i sig i något strövområde men bedömningen är
att det är av vikt att bevara natur- och kulturmiljön och att anpassa de ändringar
som göras för minsta möjliga negativa inverkan på omgivningarna i ett större
sammanhang.
Ansökan bedöms inte uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen att bebyggelse
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till en
ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder. Inte heller uppfylls kravet på att
bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Befintlig utfart har i dagsläget en olämplig placering precis före en kurva och
backkrön och är konstaterat trafikfarlig. När man genomför så pass stora
markförändringar och förändringar av området som helhet bör även infartsfrågan
ses över. Dvs man bör titta på möjligheter att förlägga infarten på en mer lämplig
plats. Detta styrks av grannens upplevda störning av tunga transporter till platsen.
Som förslaget nu är utformat är det bedömningen att förslaget strider mot kraven
på trafiksäkerhet i 2 kap. 5 §, PBL.
Förvaltningen ser positivt på en utveckling av området som innebär fler byggnader,
en omstrukturering av ytor mm. Dock är bedömningen att föreslagen layout
innehåller en brister i hänsyn mot omgivningen och att man inte sett över
trafiksituationen i erforderlig omfattning. Grannens uppgifter om husbilsparkering
finns inte angiven i ansökan. Inte heller finns någon angiven plats för förvaring av
bränsle. Förslaget bör därför ses över om möjligt förbättras.
Sammantaget är det förvaltningens bedömning att positivt förhandsbesked inte kan
ges för förslaget som det nu är utformat.
Förvaltningen har efterfrågat motivering till det presenterade förslag och om det
kan finnas en alternativ utformning av markområdet och placering av byggnader
som skulle minska en negativ påverkan på området. Sökanden har meddelat att
man önskar förslaget prövat i sin nuvarande form.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt
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Handlingar som tillhör beslutet
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03
Ansökan inkommen 2021-10-21
Situationsplan och beskrivning inkommen 2021-10-21
Bilagor
Översiktskarta daterad 2021-11-30
Foto daterat 2021-11-05
Remissyttrande från räddningstjänsten inkommit 2022-01-05
Remissyttrande från LEVA inkommit 2021-12-15
Remissyttrande från Trafikverket inkommit 2022-01-07
Grannesynpunkt inkommen 2022-01-05
Beslutet delges
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupor och
altan Fossa xxx
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnader av fritidshus med två takkupor och en
altan mot söder. Befintlig byggnad är placerad i sin helhet på mark som inte får
bebyggas enligt gällande detaljplan. Byggnaden har därför inte något planenligt
utgångsläge och avvikelsen mot detaljplanen kan inte ses som en liten avvikelse.
Bygglov kan därför inte ges för någon volymökning. Förvaltningens förslag till
beslut är att ansökan ska avslås. Grannar har hörts enligt återremiss 2021-11-04.
Synpunkter har inkommit.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9
kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnader av fritidshus med två takkupor och en
altan mot söder. Ärendet avsåg ursprungligen en anmälan för bygglovsbefriade
tillbyggnader men har ändrats av sökanden i epost inkommen 2021-09-20.
För fastigheten gäller byggnadsplan fastställd 1960-12-05. Enligt byggnadsplanen
är den tillåtna byggnadshöjden tre meter Prickad mark får inte bebyggas. Enligt
byggnadsplanen är den tillåtna byggnadshöjden 3,5 meter. Byggnader får inte
placeras närmre huvudbyggnad på granntomt än 9 meter, max tre meter från den
egna tomtgränsen.
Ärendet återremitterades till förvaltningen 2021-11-04 för att berörda grannar
skulle ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Grannar har hörts. Synpunkter
har inkommit.
Fossa xxx som menar att den tilltänkt altanen hamnar någon meter från deras
köksfönster och innebär en besvärande insyn för dem och att altanen tar hela
utsikten för dem från deras kök. Altanen kan även bli ett ljudmässigt
störningsmoment in mot deras sovrum.
Fossa xxx Rågårdsviks byalag har inkommit med synpunkter. Enligt dem är det
mycket viktigt att den gällande byggnadsplanen följs och försvaras, allt annat vore
närmast förödande för vårt gamla kustsamhälle.
En annan representant för Fossa xxx menar att inga fler avvikelser från
detaljplanen ska göras.
Sökanden har getts möjlighet att kommentera grannarnas synpunkter men har
inte något att tilläga i sakfrågorna.
Förvaltningens bedömning
Befintlig byggnad är placerad helt och hållet på mark som inte får byggas i den
byggnadsplan som gäller för området. Byggnadens höjd överskrider tillåten
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byggnadshöjd. Byggnaden är placerad helt intill fastighetsgränsen. Befintliga
avvikelser mot detaljplanen kan inte ses som en liten avvikelse sammantaget.
Tillbyggnader ingår inte bland de åtgärder som kan ges bygglov trots att befintlig
byggnad avviker mot detaljplanen. Något bygglov kan därför inte ges för de ansökta
tillbyggnaderna.
De synpunkter som grannen Fossa 1:80 framför angående altanen bedöms vara en
sådan kvalificerad olägenhet som avses i 2 kap. 9 §, PBL. De båda byggnaderna
ligger nära varandra och den tillkommande altanen med dess användning skulle
innebära en olägenhet för grannen på grund av sin placering.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Handlingar som tillhör beslutet
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03
Ansökan inkommen 2021-08-29
Situationsplan inkommen 2021-08-31
Plan-, fasad- och sektionsritning inkommen 2021-08-29
Underlag till beslut
Översiktskarta daterad 2021-10-25
Grannesynpunkter
Beslutet delges
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om bygglov samt marklov för nybyggnad av
enbostadshus och garage Nöteberg xxx
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för enbostadshus. Platsen ligger utanför detaljplanelagt
område men inom sammanhållen bebyggelse. Platsen bedöms som lämplig för den
önskade exploateringen. Tomten och byggnaderna uppfyller kraven i 2 kap och 8
kap. plan- och bygglagen. Förvaltningens förslag till beslut är att bygglov ska
beviljas.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 § PBL. Anmäld
kontrollansvarig godkänns.
Ärendet
Ansökan avser bygglov för enbostadshus och garage. Enskild väg finns framdragen
till befintlig gård. Man avser bygge en kort vägsträckning till platsen för det nya
bostadshuset. Enskilt avlopp anläggs.
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse.
Platsen ligger ca 150 meter från allmän väg. Enskild väg finns framdragen.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) är området glesbygdsområde.
Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Miljönämnden
tillstyrker att bygglov kan ges och bedömer att det finns möjligheter att anlägga
enskilt avlopp på platsen. Separat tillstånd för ny avloppsanläggning krävs.
Berörda grannar har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga
synpunkter har inkommit.
Lagstöd
Prövningen i samband med begäran om bygglov utanför planlagt område ska avse
bl.a. frågan om åtgärden kan tillåtas på platsen, dvs. närmast en prövning av
markens lämplighet för den avsedda åtgärden (se 2 kap PBL). Kulturhistoriska och
miljömässiga aspekter kan medföra att en byggnad över huvud taget inte är lämplig
på platsen, eller att den för att tillåtas måste placeras på en viss plats på tomten.
Det framgår av 2 kap. 9 §, PBL att vid planläggning av mark och vattenområden
samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och
ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
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Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader får den
ekvivalenta nivån för trafikbuller vid en bostads fasad inte överstiga 60 dBA.
Vidare ska prövningen i ärenden om bygglov utanför planlagt område enligt PBL
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 (2 kap. 2 § PBL).
Förvaltningens bedömning
Den planerade byggnationen strider inte mot något riksintresse.
Åtgärden bedöms lämplig enligt 2 kap. PBL. Byggnationen innebär ingen negativ
påverkan på känslig natur eller jordbruksmark. Väg finns framdragen. Enskilt
avlopp kan anordnas. Det nya bostadshuset innebär en komplettering till den
befintliga bebyggelsegruppen och är en naturlig plats för en tillkommande byggnad.
Platsen ligger 150 meter från allmän väg och är utsatt för ett visst trafikbuller.
Trafikbullerutredning har genomförts och i utredningen påvisas att tillåtna
gränsvärden för trafikbuller vid bostäder inte överskrids.
Den planerade bebyggelsen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för
omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL.
Åtgärden innebär inte en sådan betydande miljöpåverkan att det krävs någon
prövning med detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL.
Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Tomten och bostadshuset uppfyller
kraven för tillgänglighet.
Ansökan bedöms vara förenlig med kommunens Översiktsplan och
kulturmiljövårdsprogram. Ansökan strider inte mot några områdesbestämmelser.
Den sammantagna bedömningen är att bygglov kan ges.

Måns Werner
Förvaltningschef
Beslutsunderlag

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03
Ansökan inkommen 2021-12-06
Situationsplan inkommen 2021-12-06
Markplaneringsritning inkommen 2021-12-21
Ritningar inkomna 2021-12-06
Trafikbullerutredning inkommen 2021-12-21
Andreas Bäckström är anmäld som kontrollansvarig
Bilaga
Remissyttrande från miljönämnden i mellersta Bohuslän inkommit 2021-12-09
Beslutet delges
Sökande
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November 2021

Delegationsbeslut bygglov, tillsyn, avvisade/avskrivna ärenden
Beslutsdatum
2021-11-01
2021-11-01
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-12
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-22
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-30
2021-11-30
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-08
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-30

Ärende
B-2021-871
B-2021-936
B-2021-902
B-2021-950
B-2021-924
B-2021-1001
B-2021-879
B-2021-929
B-2021-833
B-2021-826
B-2021-840
B-2021-872
B-2019-411
B-2021-571
B-2021-271
B-2021-917
B-2021-515
B-2021-677
B-2021-1023
B-2021-976
B-2021-961
B-2021-885
B-2021-930
B-2021-994
B-2021-1026
B-2021-977
B-2021-1014
B-2021-1053
B-2021-824
B-2021-993
B-2021-991
B-2021-995
B-2021-934
B-2021-669
B-2021-700
B-2021-701
B-2019-614
B-2021-899
B-2016-86
B-2021-1059
B-2021-196
B-2020-132
B-2021-985
B-2021-997
B-2019-589
B-2019-281
B-2020-1004
B-2021-1031

Fastighet
DALSKOGEN 9:2
VÄGERÖD 1:80
SKAFTÖ-BACKA 3:4
LÖNNDAL 8:1
HOLLÄNDARÖD 1:186
EVENSÅS 1:138
SÖDRA HAMNEN 1:115
STRANDERÄNG 1:26
SKAFTÖ 1:145
FLAT 1:20
KRONBERGET 1:121
BRÄCKE 1:43
TRÄLEBERG 1:132
HOLMA 2:1
SKAFTÖ-BERG 2:55
HOLMA 2:1
KRONBERGET 1:128
PRÄSTTORP 1:26
KYRKVIK 10:1
GÅSÖ S:1
HAMRE 2:41
TUNTORP 4:133
LYSE 2:40
LÖNNDAL 19:4
SÖDRA HAMNEN 4:7
INGERÖD 2:10
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 6:5
KYRKEBY 1:104
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:11
SKAFTÖ-BACKA 5:6
ÅKER 1:21
GUNNESBO 1:75
SKAFTÖ-BACKA 3:361
KYRKEBY 2:17
SÖDRA HAMNEN 1:15
SÖDRA HAMNEN 1:15
STORA KORNÖ 1:60
BARKEDAL 1:39
UTEBY 1:67
STUVERÖD 2:45
STUVERÖD 2:41
TUNTORP 3:24
TRÄLEBERG 1:130
LÖNNDAL 1:26
TUNTORP 3:24
MELLBERG 5:3
SKAFTÖ-BACKA 3:351
MARIEDAL 1:59

Namn
Berga Betong Fastighets AB
Ylva Olofsdotter
Johan Larsson
SÄMYRA AB
Cecilia Korp Knutsson
Sune Andreasson
Omya AB (Jonas Niklasson)
Mikael Hansson
Anders Prahl
Helén Lundberg
Comarc Projektering AB
Cathrine Gatzinsky
William Melcker
Holma Stångenäs Golf AB
Anders Valfrid Olssons dödsbo
Civicon Management AB
Bostadsrättsföreningen Kronberget i Lysekil
Mats Wennermark
Pavel Hoffmann
Ola Elmqvist
Philip Paulsson
Circle K Sverige AB / INGO
Martti Kurvinen
Viveka Grimslätt
Smile Tandvård
Olof Hägglund
Vegard Søraunet
Hans Hafström
MikArk
Jesper Wilgodt
Carin Schylberg
Marcus Setterberg
Liselotte Backlund
Cecilia Bourne
Lennart Jonsson
Lennart Jonsson
Carl Yngve Nyberg
Bengt Karlsson
KARLSSON ULRIK
Karin Schoultz Hedin
Jenny Karolina Elisabet Lindahl
Anders Olsson
Peter Lind
Ida Maya Lehtipalo
LYSEKILS KOMMUN
Lena Margareta Mattsson Tollbom
Lysekils kommun (Peter Karlsson)
Eva Maritha Almgren

Ärendemening
Ansökan om bygglov för industribyggnad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnader
Ansökan om bygglov för fasadändring
Ansökan om rivningslov för befintlig bostad och stuga samt nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Ansökan om marklov med hänvisning till tidigare beviljat marklov 2021/62
Ansökan om bygglov för uppställning av container
Ansökan om bygglov för nybyggnad av husbilsgarage
Anmälan om komplementbyggnad
Anmälan om tillbyggnad av fritidshus, glasa in befintlig altan
Ansökan om bygglov för ombyggnad av gårdshus till två lägenheter
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov för befintlig byggnad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum
Anmälan om ändrad användning från ekonomibyggnad till servering
Tillsynsärende avseende långtidsuppställda husvagnar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga samt rivningslov för garage
Ansökan om bygglov för fasadändring inglasning av två balkonger på flerbostadshus
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för växthus
Ansökan om bygglov för fasadändring, balkong och takfönster
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av altan
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga
Ansökan om bygglov för installation av underjordisk cistern för förvaring av brandfarlig vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga
Ansökan om bygglov för fasadändring, kulör
Ansökan om bygglov för skylt
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
BESLUT Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring av gäststuga
Ändrad användning från vind till bostad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med glasveranda, trappa och större balkong
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupa samt fasadändring, nya fönster
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med gäststuga
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med balkong på enbostadshus
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum/västhus på enbostadshus
Ansökan om bygglov för ändrad användning från fabrikslokal till fritidsboende
Anmälan om komplementbyggnad
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE/FÖRRÅD
Anmälan om komplementbyggnad
Tillsynsärende avseende ekonomibyggnad ombyggd till villa för uthyrning
Tillsynsanmälan ev olovlig byggnation
Tillsynsärende avseende garage som inte följer bygglovet B-2019-133
Tillsynsärende avseende komplementbyggnad utan tillstånd
Tillsynsärende avseende möjlig byggnation utan bygglov (sjöbodar)
Tillsynsärende avseende byggnation av fritidshus utan bygglov
Tillsynsärende avseende byggnad med eventuell instabil takkonstruktion
Tillsynsärende avseende byggnation av mur utan bygglov

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

B-2021-804
B-2018-746
B-2021-906
B-2021-1009
B-2021-952
B-2021-1016
B-2021-1018
B-2021-932
B-2021-965
B-2021-1032
B-2021-975
B-2021-982
B-2021-371
B-2021-1015
B-2021-1025
B-2021-996
B-2021-1040
B-2021-1050
B-2021-1057
B-2021-694
B-2021-1041
B-2021-861
B-2021-1042

BROBERG 2:7
KRONBERGET 6:3
DALSKOGEN 6:1
EVENSÅS 1:215
TUNTORP 11:120
RIXÖ 4:14
KLEVA 3:113
GUNNESBO 1:121
SKAFTÖ-BACKA 3:270
BRASTAD 1:27
EVENSÅS 1:130
SANDÅKER 1:68
EVENSÅS 1:190
SVEE 1:112
SANDÅKER 1:66
BRASTADS-LYCKE 3:7
GÅSÖ 1:44
HAMRE 2:12
KYRKEBY 1:36
SJÖBOL 2:5
TUNTORP 2:12
TUNTORP 13:45
VRÅNGEBÄCK 1:22

Preem AB (Hans Eriksson)
Torbjörn Johansson (Gullmarns fastigheter HB)
Bröderna Brandt Personbilar AB (Lilian Stomberg)
Robert Göran Alexander Blom
Riksbyggen (Alexander Hermansson)
Erik Sjölund
Per Anders Gunnar Jungqvist
Noomi Zackrisson
Elisabeth Olander
Tommy Jimmefors
Tommy Dahlström
Leon Clarke
Niklas Beckman
Vaste Rolfsson
Andreas Bohlin
Tomas Wallin
Eva Elisabet Rosengren
Audun Lysbakken
Claes Mikael Meldgaard
Preem Aktiebolag (Kai-Mikael Lukkonen)
Anna Kristin Sandberg
Laila Spindel Johansson
Stig Robert Staffan Niemi

Anmälan för byte av oljeavskiljare och dagvattenledningar och komplettering drivmedelsledningar
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus
Anmälan om installation av oljeavskiljare
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus
Anmälan om väsentlig ändring av VA
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Anmälan om tillbyggnad av friggebod
Anmälan om komplementbyggnad
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad, attefall
Anmälan om komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad
Anmälan om väsentlig ändring av VA
Anmälan om inglasning del av altan
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Anmälan om rivning av lada och förråd
Anmälan om installation av eldstad, byte av kamnin
Ansökan om bygglov för nybyggnad samt rivning och ändring av marknivå för nya och förändrade processanläggningar
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om för tillbyggnad med uterum
Anmälan om installation av eldstad i efterhand

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

B-2012-825
B-2021-719
B-2020-757
B-2020-1150
B-2021-237
B-2020-961
B-2020-832
B-2021-814
B-2020-556
B-2020-1037
B-2018-413
B-2019-220
B-2010-370
B-2020-1075
B-2019-602
B-2021-806
B-2018-148
B-2021-420
B-2019-155
B-2021-905
B-2021-311
B-2018-202
B-2018-729
B-2021-625
B-2021-753
B-2019-42
B-2021-62
B-2021-1042
B-2016-127
B-2021-275

SKAFTÖ-BACKA 7:1
FOSSA 3:13
KLEVA 3:117
BRO-FISKEBÄCK 1:61
DALSKOGEN 1:25
MARIEDAL 1:250
KYRKEBY 1:104
FLAT 2:49
EVENSÅS 1:207
BRO-FISKEBÄCK 1:59
Södra Hamnen 1:57
SÖDRA HAMNEN 1:57
TORPET 1:48
SÄMSTAD 1:12
SKAFTÖ-BACKA 3:174
LYSE 2:15
LYSE-FISKEBÄCK 2:85
KYRKEBY 1:142
ALSBÄCK 1:100
PRÄSTTORP 1:46
GAMLESTAN 4:3
EVENSÅS 1:98
SANDÅKER 2:1
KLEVA 3:43
GAMLESTAN 20:20
EVENSÅS 1:200
EVENSÅS 1:138
VRÅNGEBÄCK 1:22
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:50
RÖRVALL 2:47

WINZELL,CLAES & PERNILLA
Fredrik Stenhagen
Stefan Loodh
Lisa Oltegen
Patrick Andersson
Mariedalshus AB (Fredrik Offesson)
Hans Hafström
Pia Smith
Annika Marie Källum
Fam Nicander konsulttjänster AB
Birgitta Matsfelt
Birgitta Matsfelt
OLAUSSON,KENNY
Jörgen Bure Fredrik Kinnman
Britt Irene Hjalmarsson
Fredrik Sandblad
Erik Ozols
Urban Forsberg
Nils-Peter Widing
Cecilia Carlsson
Bo Karlsson
Peo Hellberg
Alfa Neon AB
Örjan Bolin
Anders Lennart Holmberg
Rossing Arkitektur AB (Tomas Rossing)
Sune Andreasson
Stig Robert Staffan Niemi
LARSSON MICHAEL NIKOLAUS
Sandra Andersson

BYGGANMÄLAN FÖR UPPFÖRANDE AV ALTAN
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt ändrad marknivå
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, HUS E
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov för bef förråd
Ansökan om marklov för markuppfyllnad av uteplats
BYGGANMÄLAN FÖR TILLBYGGNAD MED TAKKUPOR
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga
Anmälan om tillbyggnad av fritidshus
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Anmälan om komplementbyggnad
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av altan
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Ansökan om bygglov för fasadändring samt skyltar
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Ansökan om marklov inför kommande byggnation
Anmälan om installation av eldstad i efterhand
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILL- OCH OMBYGGNAD AV FRITIDSHUS
Anmälan om tillbyggnad av huvudbyggnad

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

Handläggare:

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

Startbesked
2021-11-02
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-05
2021-11-05
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-11
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-19
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-25
2021-11-25
2021-11-26

Slutbesked
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-08
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-12
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-29
2021-11-30

December 2021
Delegationsbeslut bygglov, tillsyn, avvisade/avskrivna ärenden
Beslutsdatum
2021-12-13
2021-12-08
2021-12-13
2021-12-07
2021-12-07
2021-12-09
2021-12-13
2021-12-01
2021-12-07
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-20
2021-12-27
2021-12-16
2021-12-15
2021-12-06
2021-12-02
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-10

Ärende
B-2019-772
B-2021-1098
B-2021-971
B-2021-963
B-2021-1071
B-2021-957
B-2021-935
B-2021-990
B-2021-611
B-2021-918
B-2021-896
B-2021-986
B-2021-1072
B-2021-769
B-2021-643
B-2021-1028
B-2021-898
B-2021-1078
B-2021-767
B-2021-332
B-2021-1020

Fastighet
TORPET 3:1
SKAFTÖ-BACKA 3:117
EVENSÅS 1:201
SKAFTÖ-BACKA 3:300
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:117
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:480
LÖNNDAL 2:4
TORPET 3:1
LÖNNDAL 1:223
HOLMA 2:51
HOLMA 2:43
SKAFTÖ-BACKA 3:113
KRONBERGET 1:82
SLÄTTNA 1:77
BROBERG 5:2
EVENSÅS 1:6
Tänum 1:19
STORA KORNÖ 1:35
KRONBERGET 1:177
ULSERÖD 1:58
Södra Hamnen 1:131

Sökande
OBOS Mark AB
Hans Oskar Svarfvar
Magnus Gullström
Torger Patrik Torgersson
Claes-Roland Martling
Fiskebäckskils Hafskuranstalt AB
Gunnel Eriksson
FTI AB (Victor Boström)
Anna Strandberg
Civicon Management AB
Civicon Management AB
Jan Hall
LEVA i Lysekil AB
Dan Larsson
Torbjörn Andersson
Robert Göran Alexander Blom
Avdo Tukic
Jens Christian Strömberg
Magnus Plith
Johan Oxby
Jim Erik Tony Jakobsson

Ärendemening
Tillsynsärende avseende återvinningsgård och parkering utan bygglov
Ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad av altan
Ansökan om bygglov för plank
Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak samt utbyggnad av balkong
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell
Ansökan om bygglov för fasadändring samt ändring av VA
Ansökan om bygglov för återvinningsstation
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och murar
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ändring av tidigare blov)
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum, balkong, takkupa och takfönster samt inredande av ovanvåning
Ansökan om bygglov för tillbyggnader av enbostadshus med farstu med balkong ovanpå samt tillbyggnad med altan och uterum
Tillsynsärende avseende dagvattenutredning, detaljplaneläggning och antagandehandling
Ansökan om förhandsbesked avseende avstyckning
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med carport, terrass och attefall
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus (fb B-2019-479)

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

ändelsekategorikod
DELT
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DELA
DELA
DELT
DELA
DELA
DELA
DELA
DELA

B-2021-1060
B-2021-1074
B-2021-716
B-2021-1116
B-2021-63
B-2021-1083
B-2021-698
B-2021-1096
B-2021-930
B-2021-1002
B-2021-656
B-2021-1097
B-2021-1055
B-2021-1048
B-2021-1099
B-2021-40
B-2021-1068
B-2021-1128
B-2021-1046
B-2021-1143
B-2021-1136
B-2021-904

RÅGÅRDSDAL 1:28
LYSE-BERGA 1:205
Kyrkeby 2:20
STORA HEDE 1:24
SÄMSTAD 1:62
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:371
KRONBERGET 1:183
FJÄLL 1:2
LYSE 2:40
GRÖNSKULT 2:154
SKAFTÖ-BACKA 3:510
SLÄTTEN 6:16
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:298
SÖDRA HAMNEN 1:14
HOLMA 2:1
LYSE-BERGA 2:55
INGERÖD 1:6
SKAFTÖ-BACKA 3:300
SKAFTÖ-BACKA 3:295
STORA KORNÖ 1:74
TUNTORP 4:174
SANDÅKER 2:1

Maria Silvstrand
Håkon Haraldsen
Filip Wängqvist
Fredrik Simonsson
Gunnar Höglind
Peter Edvardsson
BRF Kvarnberget (Kristina Hofvander)
Roger Carlsson
Martti Kurvinen
Mikael Bergenheim
Josefin Göthesson
Thomas Andersson
Annika Onsjö
Mikael Magnusson
Andreas Bäckström
Blastal Marin (Mikael Andersson)
Samuel Nilsson
Patrik Torgersson
Hans Anders Edvinsson
Peter Dirmark
Bo Rosén
Tuve Bygg AB (Sven Johan Oresten)

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (ändrad placering ärende B-2021-39)
Ansökan om bygglov för inglasning av 22 balkonger på flerbostadshus
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga
Anmälan om komplementbyggnad, attefall
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om tillbyggnad samt eldstad
Anmälan om nybyggnad av carport/förråd
Anmälan om installation av vedeldad panna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/sjöbod
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus
Anmälan om komplementbyggnad, attefall
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Anmälan i efterhand om installation av eldstad och rökkanal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad

ANNRAB
LENBER
FRAARN
ANNRAB
FRAARN
FRAARN
FRAARN
ANNRAB
JONFRI
LENBER
JONFRI
ANNRAB
CECSEG
FRAARN
ANNRAB
JONFRI
ANNRAB
CECSEG
CECSEG
ANNRAB
ANNRAB
JONFRI

START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START
START

B-2019-580
B-2019-390
B-2021-293
B-2021-262
B-2021-906
B-2021-797
B-2021-1041
B-2020-1120
B-2021-206
B-2020-1040
B-2021-938
B-2020-312
B-2021-647
B-2021-646
B-2019-516
B-2018-660
B-2021-867
B-2020-935
B-2020-957
B-2020-1064
B-2019-859
B-2019-859
B-2018-516
B-2021-273

Flat 2:48
BRÄCKE 1:80
SLÄTTEN 1:339
Mariedal 1:244
DALSKOGEN 6:1
TORPET 1:7
TUNTORP 2:12
SKAFTÖ-BACKA 16:6
LÖNNDAL 1:211
SLÄTTEN 9:3
DONA 1:54
LYSE-BERGA 1:269
BROBERG 5:2
BROBERG 5:2
SKAFTÖ 1:105
HOLLÄNDARÖD 1:168
BARKEDAL 1:19
SLÄTTEN 9:3
MARIEDAL 1:254
TUNTORP 1:15
LYSE-BERGA 3:42
LYSE-BERGA 3:42
BARKEDAL 1:44
HOLLÄNDARÖD 1:17

Mats Swensson
Camilla Nyman
Tekniska avdelningen
Amanda Mårtensson
Bröderna Brandt Personbilar AB (Lilian Stomberg)
Jesper Antonsson
Anna Kristin Sandberg
Hans Lindahl
Jan Olofsson
Kristina Simson
Elsie Sandgren
Fredrik Isaksson
Torbjörn Andersson
Torbjörn Andersson
what! arkitektur HB (Peter Hulting)
Bibiana Dahle Piene
Andreas Hallqvist
Kristina Simson
Mariedalshus AB (Fredrik Offesson)
Michael Granström
Tomas Amtén
Tomas Amtén
Reine Samuelsson
Thomas Alexandersson

Ansökan om bygglov för ändrad användning i del av ekonomibyggnad till gästlägenhet samt installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
Anmälan om byte av ventilation på Mariedalsskolans gymnastikhall
Ansökan om bygglov för mur
Anmälan om installation av oljeavskiljare
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om tillbyggnad av huvudbyggnad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum på befintlig altan
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivninglov för befintlig tillbyggnad
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
Anmälan om installation av eldstad (matsal)
Anmälan om installation av eldstad (vardagsrum)
Ansökan om rivninglov för befintliga byggnader samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus fördelat på två huskroppar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad samt rivninglov för befintlig byggnad
Ansökan om rivningslov för befintligt hus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
Ansökan om rivningslov för befintligt hus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov för ombyggnad av carport till groventré
Anmälan om installation av eldstad

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

SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT

Handläggare

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

Startbesked
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-08
2021-12-13
2021-12-01
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-03
2021-12-03
2021-12-03
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-30
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-21

Slutbesked
2021-12-20
2021-12-20
2021-12-17
2021-12-17
2021-12-17
2021-12-17
2021-12-20
2021-12-14
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-29
2021-12-10
2021-12-07
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-10
2021-12-10
2021-12-07
2021-12-13

Bostadsanpassningsbidrag november - december 2021
Kommun
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil

Beslutsdatum
2021-11-04
2021-11-16
2021-12-16
2021-12-21

Diarienummer
B-2021-1012
B-2021-1038
B-2021-1134
B-2021-1149

Rubrik
Beviljas - Anpassning av badrummet med ett nytt handfat och demontering av tvättmaskin.
Beviljat - Breddning av dörröppning
Beviljas - Bidrag för stödhandtag
Beviljas - Bidrag beviljas för årlig service av dialysapparat

Bidrag
15 396
27 555
1 025
10 319

Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal

2021-11-05
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-30
2021-12-13
2021-12-14

B-2021-1013
B-2021-1021
B-2021-1034
B-2021-1035
B-2021-1036
B-2021-1037
B-2021-364
B-2021-1019
B-2021-1044
B-2021-1084
B-2021-1123
B-2021-1000

Beviljas - Bidrag för bygganmälan inför montering av BAB hissar.
Beviljas - Spisvakt
Beviljas - Reparationsbidrag för BAB hiss
Beviljas - Bidrag för lagstadgad besiktning av BAB hiss
Beviljas - Breddning av dörr och montering av ramp
Beviljas - Ramp
Beviljas - Anpassat kök
Beviljas - Spisvakt
Beviljas - Anpassning av entrétrappa/ entrébro
Beviljas - Reparation av Mira Spol
Beviljas - Spisvakt
Beviljas - Kommunen åtar sig att montera en ramp enligt ansökan.

7 311
3 343
7 464
1 658
11 555
13 629
312 996
3 343
8 947
315
3 345
104 000

Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs

2021-11-02
2021-11-03
2021-11-12
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-08
2021-12-09
2021-12-15
2021-12-17

B-2021-1004
B-2021-1005
B-2021-778
B-2021-1067
B-2021-1062
B-2021-842
B-2021-937
B-2021-1112
B-2021-1120
B-2021-908
B-2021-907

Beviljas - Bidrag för service av hiss
Beviljas - Ramp och tröskel anpassning
Beviljas - Anpassning med ramp och räcke/ handledare
Beviljas - Staket runt tomten.
Beviljas - Anpassning av entrén med ett däck och anslutande ramp.
Beviljas - Tröskelanpassning
Beviljas - Anpassad trappa och tröskel kil.
Beviljas - Anpassning av handfat i badrum.
Beviljas - Reparationsbidrag för BAB hiss
Beviljas - Ramp och tröskelkilar
Beviljas - Montering av handledare och stödhandtag.

3 825
8 447
27 490
29 375
35 680
8 450
97 300
5 472
7 467
17 564
18 000

S:a
54 295

S:a
477 906

S:a
259 070

Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst
Maria Ekbladh, Kommunvägledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Månad

Ärende

Lagrum

Antal beslut

Färdtjänst

Lag (1997:736) om
färdtjänst

12

Riksfärdtjänst

Lag (1997:735) om
riksfärdtjänst

1

Avslag

Delavslag

December 2021

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

Anmälningsärende
Dnr 2021-000858
Utskriftsdatum:

2022-01-10
Redovisning av anmälningsärenden 2022-01-27


Överklagande P 2620-21 + Svea HR P 11006-21 Slutligt beslut 2021-12-21 - Bygglov för
bastu/förrådsbyggnad på fastigheten Evensås xxx, nu fråga om prövningstillstånd, Markoch miljööverdomstolen



Vänersborgs TR P 2620-21 - Dom 2021-11-17 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus,
gäststuga, förrådsbod och pergola på fastigheten Skaftö-Berg xxx, Länsstyrelsen i Västra
Götaland



Länsstyrelsen i Västra Götaland - Beslutet upphävs och återförvisas - överklagande av
beslut om att inte ingripa avseende ramp på fastigheten Södra Hamnen xxx, Länsstyrelsen i
Västra Götaland



Vänersborgs TR P 4268-21 Dom 2021-11-11 - Laga kraft - Bygglov för till- och nybyggnad
av tolv garage på fastigheten Vägeröd xxx, Vänersborgs Tingsrätt



Vänersborgs TR P 3218-21 Dom 2021-12-17 - Tillsyn av stödmur på fastigheten Evensås : xxx,
Vänersborgs Tingsrätt



Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Torgestad xxx i Lysekils kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland



LKF 2021-12-15, § 159 - Revidering av arkivreglemente, Kommunfullmäktige



LKF 2021-12-15, § 158 - Revidering av Riktlinjer för intern kontroll, Kommunfullmäktige



LKF 2021-12-15, § 156 - Taxor hamnenheten 2022, Kommunfullmäktige



LKF 2021-12-15, § 150 - Organisatorisk hemvist för IT-avdelningen, Kommunfullmäktige



LKF 2021-12-15, § 152 - Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente,
Kommunfullmäktige



LKF 2021-12-15, § 148 - Investeringsbudget 2022, Kommunfullmäktige



LKF 2021-12-15, § 147 - Uppföljningsrapport 4, 2021, för Lysekils kommun 2021,
Kommunfullmäktige



LKF 2021-11-17, § 136 - Riktlinjer för medarbetarplattform för Lysekils kommun,
Kommunfullmäktige



LKF 2021-11-17, § 135 - Riktlinjer för chefsplattform för Lysekils kommun,
Kommunfullmäktige



LKF 2021-11-17, § 134 - Riktlinjer för hälsofrämjande arbete i Lysekils kommun,
Kommunfullmäktige



KS Munkedals kommun 2021-12-13, § 234 - Internkontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen
samt bolag, förbund, AB



Länsstyrelsen i Västra Götaland - Beslut – överklagande av beslut om nekat bygglov i
efterhand för utvändiga förändringar, rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift
på fastigheten Slätten xxx i Lysekils kommun
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 158

2021-12-15

Dnr 2021-000231

Revidering av Riktlinjer för intern kontroll
Sammanfattning
Då de gamla riktlinjerna för intern kontroll gällde till och med 2020 har nya
riktlinjer utarbetats.
Arbetsprocessen med intern kontroll har visat sig kunna bli mer effektiv och utifrån
det har vissa justeringar i riktlinjerna gjorts.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 209
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09
Riktlinjer för intern kontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för intern kontroll. Riktlinjerna
gäller även för de helägda kommunala bolagen.
Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för intern kontroll, LKS 2017–588.
Beslutet skickas till
Samtliga nämner och förvaltningar
Helägda kommunala bolag

Justerare
E-signering:
43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7

Utdragsbestyrkande

Strategi
Program
Plan
Policy
>>Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för intern kontroll

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2021-12-15, § 158

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Dokumentet gäller till och med:

2024-12-31

Dokumentansvarig:

Kvalitetschef

Dnr:

2021–000231
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Inledning
Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för att
säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om att det
som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. Kontrollen behöver därför vara
integrerad med verksamhetens dagliga arbete.
Intern kontroll är en revisionsliknande process men ska inte blandas ihop med extern
revision.
När det i texten anges nämnd menas även kommunstyrelsen.

Syfte
Riktlinjerna syftar till att säkerställa att nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll.
Nämnders och bolagsstyrelsers ansvar beskrivs i kommunallagen (2017:725).
Intern kontroll är en process, där såväl förtroendevalda som medarbetare samverkar.
Intern kontroll bidrar till:
• Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet.
• Att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är
tillförlitlig och rättvisande.
• Att verksamheten efterlever lagar, avtal och styrande dokument.

Hållpunkter för intern kontroll
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningar och bolag identifierar processer eller rutiner som kan utgöra
riskområden.
Utifrån identifierade riskområden genomförs riskanalyser.
Riskanalyser och granskningsområden informeras till nämnder och
bolagsstyrelser.
Förvaltningar och bolag upprättar intern kontrollplan vilken beslutas av
nämnder och bolagsstyrelser.
Utifrån beslutad kontrollplan sker granskning. För avvikelser identifieras
åtgärder.
Resultat av utförd granskning rapporteras till och beslutas av respektive nämnd
eller bolagsstyrelse.
Efter beslut i egen nämnd eller bolagsstyrelse sammanställs nämndernas och
bolagens granskningsrapporter till kommunstyrelsen.
Föregående års åtgärder följs upp och rapporteras till respektive nämnd,
bolagsstyrelse samt till kommunstyrelsen.
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Årshjul för intern kontroll i Lysekils kommun.

Nämnder och bolagsstyrelser
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för nämndernas och bolagens interna
kontroll. I detta ligger att ansvara för att en intern kontrollorganisation finns och att
riktlinjer och rutiner upprättas och revideras.
Övriga nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta
en organisation för den interna kontrollen.

Förvaltningschef eller VD
Förvaltningschef eller VD ansvarar för att riktlinjer och rutiner följs så att en god intern
kontroll kan upprätthållas. Detta innebär att utse ansvariga för arbetet samt säkerställa
planering och utförande av intern kontroll.
Förvaltningschef eller VD ansvarar också för att det årligen upprättas en intern
kontrollplan, gransknings- samt uppföljningsrapport för intern kontroll vilka beslutas i
nämnd eller bolagsstyrelse.
Brister i den interna kontrollen rapporteras till respektive nämnd eller bolagsstyrelse.
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Verksamhetsansvarig
Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen ska säkerställa att
riktlinjer och rutiner följs samt informera sina medarbetare om dess innebörd.
Brister i den interna kontrollen ska rapporteras till närmast överordnad.

Medarbetare
Övriga medarbetare är skyldiga att följa riktlinjer och rutiner gällande intern kontroll.
Brister i den interna kontrollen rapporteras till närmast överordnad.
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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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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 156

2021-12-15

Dnr 2021-000364

Taxor hamnenheten 2022
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-20 att återremittera ärendet med
motiveringen att den förändrade båtupplagstaxan kan leda till omständlig logistik,
risk för lägre beläggning på de kommunala båtupplagen, fler båtar i villaträdgårdar,
högre tröskel för möjligheten för grupper av kommunmedborgare att äga/nyttja
fritidsbåt.
Hamnenheten har därför tagit fram ett nytt förslag där upplagstaxorna återgår till
samma modell som tidigare är beslutade av kommunfullmäktige. Dock är priserna
justerade med 2 % i likhet med övriga taxor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 206
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-04, § 164 med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K), Ronald Rombrant (LP), Wictoria Insulan (M), Jan-Olof Johansson
(S) Siw Lycke (C), Maria Granberg (MP), Ulf Hanstål (M) och Håkan Smedja (V):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade taxor.
Kommunfullmäktige beslutar att ytterligare en översyn av taxorna ska göras inför
2023.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Hamnchefen

Justerare
E-signering:
43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 152

2021-12-15

Dnr 2021-000495

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Sammanfattning
Som en konsekvens av IT-avdelningens organisatoriska flytt från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen behöver båda nämnderna
reglemente justeras i relevanta delar.
Samhällsbyggnadsnämnden har också tidigare tagit över personal och därtill
hörande verksamhet från Lysekils Hamn AB. Detta verksamhetsområde behöver
därför skrivas in i reglementet.
Följande förändringar föreslås gällande reglementets verksamhetsområden:


Tas bort: IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion.



Nytt: Hamnenhetens ansvarsområde: Gästhamnar, Husbilar, Bryggor,
Kajer, Sjösäkerhetsanordningar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 213
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer det justerade reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden att börja gälla 2022-01-01.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerare
E-signering:
43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7

Utdragsbestyrkande

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Reviderat av kommunfullmäktige 2021-12-15, § 152
Dnr: LKS 2021-000495

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

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente
Reviderat reglemente träder i kraft den 1 januari 2022.

Inledning
Utöver de av kommunfullmäktige antagna gemensamma bestämmelserna för
kommunstyrelsen och nämnder i Lysekils kommun, gäller detta reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden.

§ 1 Verksamhetsområde
Nämnden ska inom kommunen svara för:
•

Planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner PBL 5 kap 27
§och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering

•

Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen

•

Exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagdmark för
bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt. Upprättande, godkännande och
genomförande av exploateringsavtal.

•

Försäljning av mark genom markanvisning. Ansvara för hela processen så som
tävling/urval, upprättande och godkännande av erforderliga avtal för
markanvisningens genomförande

•

Ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där kommunen är
sakägare

•

Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och
ledningsrättslagarna

•

Försäljning av detaljplanelagd bostad- och industrimark

•

Förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav

•

Adressättning av gator och allmänna platser

•

Naturvårdsfrågor som inte innebär myndighetsutövning såsom strandstädning och
skötsel av vandringsleder

•

Utbyggnad, upprustning, drift och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och
cykelvägar, torg, parker och grönområden, lek- och badplatser samt hamnar och kajer

•

Yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats

•

Väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar
enligt Trafikverkets förordnande

•

Väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen

•

Gaturenhållning och skyltning (lag 1998:814)

•

Avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som utövas
av miljönämnden.

•

P-tillstånd, parkeringsövervakning och fordonsflyttning

•

Trafiksäkerhetsarbete

•

GIS - förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem
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•

Färdtjänst, riksfärdtjänst och seniorkort

•

Kommunensfordon samt leasing av bilar

•

Kommunens måltidsverksamhet

•

Kommunens lokalvårdsverksamhet

•

Kommungemensam posthantering

•

Bostadsanpassningsbidrag

•

Kontaktcenter

•

Hyresavtal med externa fastighetsägare

•

Uthyrning av kommunens fastigheter”

•

Hamnenhetens ansvarsområde: Hamnenheten, Gästhamn, Husbilar, Bryggor,
Kajer, Sjösäkerhetsanordningar.

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor.

§ 2 Nämndens sammansättning
Samhällsbyggnadsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige
bestämmer.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 148

2021-12-15

Dnr 2021-000456

Investeringsbudget 2022
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 2022
samt plan 2023 – 2024 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige
2021-06-23. Vissa omprioriteringar har gjorts efter beslutet då några projekt inte
startat i den omfattning som tidigare planerats. Ett nytt projekt, lakvatten Sivik, som
inte tidigare redovisats har nu lagts in i planen. Eftersom större projekt skjutits på
framtiden har andra projekt prioriterats från listan över investeringsbehov och
lokalförsörjningsplanen samt nya investeringar.
Självfinansieringsgraden 100 procent uppnås eftersom investeringsvolymen var låg i
början av beräkningsperioden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 203
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-17
Förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024.
Protokolls utdrag från samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-04, § 166
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om nyinvesteringsram om 39,5 mnkr och godkänner
projekt som löper över flera år. Större projekt beslutas i kommunfullmäktige efter
förstudier.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
E-signering:
43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-11-17

LKS 2021-000456

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson,
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Investeringsbudget 2022 plan 2023-2024
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 2022 samt plan 2023 – 2024 med
utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2021-06-23. Vissa
omprioriteringar har gjorts efter beslutet då några projekt inte startat i den
omfattning som tidigare planerats. Ett nytt projekt, lakvatten Sivik, som inte tidigare
redovisats har nu lagts in i planen. Eftersom större projekt skjutits på framtiden har
andra projekt prioriterats från listan över investeringsbehov och
lokalförsörjningsplanen samt nya investeringar.
Självfinansieringsgraden 100 procent uppnås eftersom investeringsvolymen var låg
i början av beräkningsperioden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nyinvesteringsram
om 39,5 mnkr och godkänna projekt som löper över flera år. Större projekt beslutas
i kommunfullmäktige efter förstudier.
Ärendet
I budgetbeslutet i juni beslutade kommunfullmäktige om en ram år 2022 för
investeringar, med prioriterade projekt, en lokalförsörjningsplan och en lista över
prioriterade investeringsbehov de närmaste åren. Total investeringsvolym för år
2022 var 80,3 mnkr varav 45,8 mnkr var avsatt för nyinvesteringar. Enligt
kommunens regelverk ska kommunstyrelsen besluta om fördelning av ramen för
nyinvesteringar.
Vid investeringsdialog i september och i uppföljningsrapport 3 per augusti framkom
att flera projekt inte påbörjats i den omfattning som planerades i budget 2021 och
därför behöver vissa projekt flyttas framåt i tiden. Det har också tillkommit nya
behov som bedöms viktiga att prioritera.
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om förslag till justering av
investeringsbehov, 2021-11-04. Där redovisas justeringar av investeringsprojekt
samt nya investeringsbehov.
Småbåtsverksamheten hade en budget på 5 mnkr i junibeslutet i
kommunfullmäktige, men har 6 mnkr i samhällsbyggnadsnämndens förslag,
eftersom investeringstakten var låg under 2021, behöver budgeten utökas till 2022.
Även behovet av anpassning av lokalen för ökad sysselsättning och
återbruksverksamhet för arbetslivsförvaltningen finns med i det nya förslaget från
samhällsbyggnadsnämnden.
Det pågår en utredning kring lösning för hantering av lakvatten från Sivik och det
finns olika alternativ med investeringsutgifter i ett spann mellan 58–70 mnkr. I
avvaktan på beslut läggs investeringen in i planen under åren 2023–2024, med det
högre beloppet.
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Inom socialnämnden finns behov att utveckla och införa olika digitala lösning och
därför kompletteras med ytterligare projekt. Införandet av systemet Combine har
försenast och kommer inte att slutföras under 2021 utan pågår även 2022, vilket
innebär att det finns ett behov av investeringsutrymme även 2022. Även
familjecentralen och larm har behov av budget för nyinvesteringar.
Sammantaget blir den nya ramen för nyinvesteringar 2022 39,5 mnkr vilket är inom
ramen för kommunfullmäktiges beslut från juni. Då flera projekt är över 5 mnkr bör
beslutet fattas av kommunfullmäktige. En tabell över projekt i budgetförslaget
bifogas, bilaga 1 Förslag till investeringar 2022 plan 2023 2024.
En uppdaterad investeringsplan för en femårsperiod kommer att presenteras i
samband med budgetbeslutet för 2023.
Självfinansieringsgrad
Kommunfullmäktige har också fattat beslut om finansiella mål och självfinansiering
av investeringar är ett av målen och målet är satt till 100 procent under en
tioårsperiod.
Vid ett antagande om att investeringsvolymen ligger enligt budgetförslaget även för
2023 och 2024 påverkas självfinansieringsgraden. Den största påverkan har
lakvatten Sivik och skolorna Skaftö/Bro. Exploatering och taxefinansierad
verksamhet ingår inte i beräkningen.
Tabell självfinansieringsgrad

Den föreslagna investeringsvolymen påverkar också kapitalkostnaderna beroende
på när projekten aktiveras och hur lång avskrivningstid investeringen har. Inom
budgeten för kommungemensamt har avsatts 2,4 mnkr för att kompensera
nämnderna för kapitalkostnader kopplade till nyinvesteringar under 2022.
Det föreslagna volymerna inom planperioden innebär att kommunen behöver låna
medel för att finansiera investeringarna.
Förvaltningens synpunkter
Det finansiella målet av 100 % självfinansiering över en tioårsperiod har uttryckts
som ett mål i budgeten och perioden år 2015–2024 utgör grund för beräkningen.
Eftersom investeringsvolymen var låg i början av mätperioden kommer målet att
uppnås under planperioden. Resultaten för 2023 och 2024 utgår från beslutet i
budget 2022.
Ökade investeringsvolymer tenderar också att öka driftkostnader, dels för lån, dels
för drift av anläggningar. Det kan innebära krav på besparingar i verksamheterna
för att hantera ökade kostnader.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bör planera investeringar inom
småbåtsverksamheten så att det blir en rimlig höjning av taxorna, eftersom det är
taxekollektivet som ska finansiera ökade kostnader.
Nya investeringar kräver också underhåll och en driftbudget i framtiden. En
satsning på energieffektiva projekt kan på sikt sänka kommunens kostnader och
bör därför prioriteras.
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Då flera projekt avviker från tidigare beslut bör kommunfullmäktige fatta beslut om
ramen för nyinvesteringar. Skaftö skola hanteras i ett eget ärende, men en budget
redovisas i investeringsbeslutet.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilagor
Förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024.
Protokolls utdrag från samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-04, § 166
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
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Bilaga 1
Investeringar 2022-2026
Reinvestering
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
UBN/Utbildningsförvaltningen
UBN/Arbetslivsförvaltningen
Socialnämnden
Ram reinvesteringar
Ram Småbåtsverksamheten
Förslag nyinvesteringar att besluta
Skaftö Skola + samlokalisering förskola
Bro skola + ev. samlokalisering med förskola
GC väg Fiskebäck+Tronebacken
GC‐väg Fiskebäckskil
GC‐väg Kungsgatan
Fiskhamnskajen
Krabbfisketrappan
Ångbåtsbryggan, anpassning för Västtrafik‐färj
Trygghet och tillgänglighetsanpassning
Energieffektiviseringsåtgärder
Gullmarskajen del 2
Mindre investeringar Grötöområdet
2021: Digital infartsskyllt
2021: Laddinfrastruktur
2021: Parkering infart Grundsund
NY: ALF återbruk
NY: Stadskajer
NY: Skyltar i havet
NY: Väderskydd Havsbadet
NY: Blåstället - Återställning och lokalanpassni
NY: GC-väg Skaftö Backa Näreby
NY: Lakvatten Sivik
NY: SON Combine, Larm, Familjecentralen
Summa nyinvesteringar
Totalt investeringar efter justering
Jämfört med KF-beslut 210623

Totalt

127,5
4,5
9,5
1,0
5,0
147,5
20,0
Totalt
50,0
42,0
4,0
1,0
1,3
40,0
3,0
10,0
2,0
1,0
0,0
1,0
0,6
2,0
0,5
1,5
3,0
0,5
0,6
2,0
5,0
70,0
3,5
244,5
412,0

284,3

BU 2022

25,5
0,9
1,9
0,2
1,0
29,5
6,0

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

25,5
0,9
1,9
0,2
1,0
29,5
5,0

25,5
0,9
1,9
0,2
1,0
29,5
3,0

25,5
0,9
1,9
0,2
1,0
29,5
3,0

25,5
0,9
1,9
0,2
1,0
29,5
3,0

BU 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
3,0
22,0
25,0
2,0
20,0
20,0
2,0
2,0
1,0
1,3
20,0
20,0
3,0
10,0
2,0
1,0
1,0
0,6
2,0
0,5
1,5
3,0
0,5
0,6
2,0
5,0
1,5
39,5
75,0

80,3

35,0
1,0
82,0
116,5

96,5

35,0
1,0
103,0
135,5

42,5

20,0
52,5

32,5

I tabellen ovan redovisas redan beslutade investeringar (grönmarkerade) och nya investeringar för 2022.

0,0
32,5

32,5
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Kommunstyrelsen

§ 234

Dnr 2020-000026

Internkontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen samt
bolag/förbund/AB
Sammanfattning av ärendet
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen
fungerar i bolagen. Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje
nämnd skyldighet att upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. I
planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och
följas upp. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta brister lämnas
förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller
brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.
Återrapportering
I samband med bokslutsdialogen under år 2022 kommer
Kommunstyrelsens och nämndernas presidier träffas. Nämnderna
informerar styrelsen om deras återrapportering av internkontrollplan
2021 samt den nya upprättade planen för 2022.
En återrapport har nu upprättats, se bilaga Uppföljning av kontrollplan
Kommunstyrelsen 2021. Varje punkt på planerna har en bedömning
gjorts utifrån att;
•
•
•

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar inte.

Avstämning hur den interna kontrollen fungerar i bolagen redovisas även
till Kommunstyrelsen i december. Bilagor bifogas från bolag och SML.
Av återredovisningen av kommunstyrelsens fjorton granskningsområden
konstateras det att tre områden inte fungerar: Fastställda styrdokument
färdigställs och publiceras (hemsidan) inte fungerar. Åtgärder som ska
vidtas är bland annat att lämna tydligare instruktioner mot handläggarna
vad som förväntas efter att beslut har fattats. Kontrollområdet
Användning av Visa kort visar vid granskning inte fungera fullt ut.
Påminnelse om kvittohantering kommer gå ut till samtliga
kortinnehavare. Kontrollområdet Tillbud och arbetsskador visar vid
granskning inte fungera. Utbildning i systemet Kia kommer genomföras
för chef och skyddsombud för att minska antalet outredda ärenden.
Övriga elva områden fungerar/fungerar men behöver utvecklas och
förslag till förbättringar har lämnats. Se bilaga 1
Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) beslutade den 2021-1020 §53 att anta redovisningen av genomförd internkontroll för 2021. Tre
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

kontrollpunkter har granskats enligt antagen plan. Utbetalningar,
nämndens styrande verksamhetsmål och handläggning kring remissvar.
Vid granskningen framkom det att kontrollområdet utbetalningar inte var
aktuellt då nämnden inte handhar några sådana. Kontroll av området
nämndens styrande verksamhetsmål visar att styrsystemet fungerar.
Vidare framkom i samband med kontroll av handläggning kring
remissvar gällande detaljplaner att det behöver utredas vidare. En ny
rutin är framtagen men kontrollpunkten föreslås finnas kvar även för
kommande år, för att säkerställa att rutinen är förankrad. Se Bilaga 2.
Munkbos styrelse beslutade 2021-11-18 att godkänna
återrapporteringen av internkontrollplanen 2021. Två
granskningsområden: Avtalstrohet hantverkartjänster och Uppdatera
renhållningsabonnemangen. Vid granskningen framkom att båda
kontrollområden fungerar. Se Bilaga 3.
Västvatten AB styrelse beslutade den 2021-09-30 §8 att godkänna
återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2021. Åtta
kontrollpunkter har granskats enligt antagen plan:
dokumentsgranskning, övningsplaner, medarbetare kunskap,
protokollgranskning, beslutsgenomförande, rutiner, otillbörlig tillgång till
känslig information och säkerhetsbarriärer.
Kontrollområdena protokollgranskning, beslutsgenomförande och rutiner
fungerar och ingen vidare åtgärd krävs. Övriga kontrollområden arbetas
vidare med och ny kontroll kommer genomföras om ett par år. Se Bilaga
4.
Samverkan IT. Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil beslutade 202109-30 att godkänna återrapporteringen för 2021. En kontrollpunkt har
granskats enligt antagen plan: avvikelser mellan leasande digitala
verktyg (DV) och supportade DV. Resultatet av granskningen visade på
mindre avvikelser och ett vidare arbete tar vid med att göra en
processkartläggning. Se bilaga 5.
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Förbundsdirektionen kommer att
besluta om återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2021, 10
februari 2022 i samband med deras bokslut enligt tidsplan.
Rambo AB beslutade 2021-11-29 att godkänna återrapporteringen för
2021. Elva kontrollpunkter har granskats enligt antagen plan varav fem
fungerar medan sex fungerar men behöver utvecklas. Se Bilaga 6. .
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-06
Intern kontroll - plan 2021 (IT samverkan Lysekil SML)
Bilaga 1. Uppföljning internkontroll KS 2021
Bilaga 2. Uppföljning Internkontroll Miljönämnden 2021
Bilaga 3. Uppföljning internkontroll Munkbo 2021
Bilaga 4. Uppföljning internkontroll Västvatten AB 2021
Justerandes sign
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Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

5. Uppföljning internkontroll It-avd 2021
6. Internkontroll Rambo AB 2021
7 Intern kontroll 2021 Räddningstjänsten mitt Bohuslän
8 Internkontroll Rambo 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av
internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2021.
Kommunstyrelsen noterar den gemensamma nämndens återrapportering
av internkontrollarbetet 2021. (Miljönämnden i mellersta Bohuslän)
Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och samverkanskommuners
återrapportering av internkontrollplan för 2021. (Munkbo AB, Västvatten
AB, Rambo och IT samverkan i Lysekil).
Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för
2021 för Räddningstjänsten (Mitt Bohuslän) inte inkommit utan kommer
informeras till medlemskommunerna under februari månad år 2022.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av
internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2021.
Kommunstyrelsen noterar den gemensamma nämndens återrapportering
av internkontrollarbetet 2021. (Miljönämnden i mellersta Bohuslän)
Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och samverkanskommuners
återrapportering av internkontrollplan för 2021. (Munkbo AB, Västvatten
AB, Rambo och IT samverkan i Lysekil).
Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för
2021 för Räddningstjänsten (Mitt Bohuslän) inte inkommit utan kommer
informeras till medlemskommunerna under februari månad år 2022.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen för kännedom
Ekonomichef för kännedom
Controller för kännedom
Kommundirektör för kännedom
Munkbo AB för kännedom
Västvatten AB för kännedom
IT nämnden Lysekil för kännedom
Miljönämnden Sotenäs för kännedom
Rambo AB för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

3(3)

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 159

2021-12-15

Dnr 2021-000457

Revidering av arkivreglemente
Sammanfattning
Det föreligger ett behov av revidering av arkivreglementet som senast reviderades av
kommunfullmäktige i november 2019. Förändringen innebär att arkivmyndigheten
fastställer dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun, istället för
kommunstyrelsen och nämnder.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 210
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09
Reviderat arkivreglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderat arkivreglemente.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunarkivet

Justerare
E-signering:
43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7
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Reglemente för arkiv

Reviderat av kommunfullmäktige 2021-12-15, § 159
Dnr: 2021-000457
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Reglemente för arkiv
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2022.
Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446)
gäller inom Lysekils kommun följande regler, som meddelas med stöd av 16 §
arkivlagen.

Tillämpningsområde

1§
Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med
myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder,
kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig
ställning. Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut
självständigt.
2§
Arkivmyndigheten utfärdar riktlinjer om tillämpningen av dessa föreskrifter.
3§
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) inom följande områden ska tillämpas när det gäller
• arkivlokaler
• papper och skrivmedel
• tekniska krav gällande certifiering
• elektroniska handlingar

Ansvar och organisation

4§
Myndigheten ska fastställa ansvarsfördelningen avseende hantering av allmänna
handlingar och arkiv. I detta ingår att utse arkivansvarig och arkivredogörare, se
bilaga.
5§
Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och planeras. Handlingar
ska hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Myndigheten ska följa de
fastställda dokumenthanteringsplaner samt i förekommande fall anvisningar som ger
upplysningar om registrering, framställning, förvaring, bevarande och gallring av
olika typer handlingar.
6§
Myndigheten ska beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar
när organisation eller arbetssätt ändras. Myndigheten ska vid behov samråda med
arkivmyndigheten om konsekvenserna av en omorganisation innan förändring
genomförs.
7§
Myndigheten ska i god tid samråda med arkivmyndigheten om en verksamhet avses
bli överförd till ett enskilt organ. Det samma gäller inför beslut om förändringar som
medför att kommunen förlorar sitt rättsligt bestämmande inflytande i bolag, stiftelse
eller ekonomisk förening.
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8§
Myndigheten ansvarar för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan
myndighet, till exempel vid omorganisation.
9§
Arkivlokal ska utformas enligt riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler. Myndighet
som avser att bygga ny arkivlokal, bygga om befintliga arkivlokaler eller hyra lokal ska
innan arbetet påbörjas samråda med arkivmyndigheten.
10 §
Innan en arkivlokal tas i bruk, ska den godkännas av arkivmyndigheten. Detta gäller
även innan en arkivlokal tas i bruk efter ombyggnad. Arkivmyndigheten får godkänna
en lokal som inte till alla delar uppfyller kraven i föreskrifterna, om det finns
kompenserande åtgärder som ger handlingarna motsvarande skydd.

Framställning av handlingar
11 §
Handlingar som myndigheten upprättar ska framställas så att de kan läsas under den
tid de ska bevaras. I förekommande fall ska hänsyn tas till möjligheten att i framtiden
överföra uppgifterna till annan databärare. Detta gäller oavsett om informationen
finns i analog eller elektronisk form.
12 §
Myndigheten ska använda papper, skrivmedel, förvaringsmedel och maskinell
utrustning som uppfyller kraven i riksarkivets föreskrifter.
13 §
Myndigheten ska upprätta en strategi för elektroniskt bevarande i enlighet med
riksarkivets föreskrifter.
14 §
Vid upphandling eller utveckling av digitala verktyg eller verksamhetssystem som
hanterar allmänna handlingar, ska samråd ske med arkivmyndigheten.

Hantering, förvaring och skydd
15 §
Handlingar ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att den fysiska och
logiska beständigheten bibehålls.
16 §
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten bevarar.
17 §
Handlingar ska sorteras i en struktur som underlättar återsökning.
18 §
Myndigheten ska använda aktomslag och arkivboxar som godkänts enligt riksarkivets
föreskrifter. Detta gäller inte för handlingar som ska gallras (förstöras).
19 §
Handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten, enligt 10 §,
eller i dokumentskåp som ger motsvarande skydd.
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20 §
När handlingar konverteras eller migreras ska detta ske med bibehållen läsbarhet och
tillgänglighet.

Gallring
21 §
Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller beslut av
arkivmyndigheten.
22 §
Myndigheten ska fortlöpande se över möjligheterna till gallring.
23 §
Myndigheten ska utan dröjsmål förstöra eller låta förstöra handlingar för vilka
gallringsfristen löpt ut. Förstöringen ska ske under kontroll.

Arkivredovisning
24 §
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv, dels genom information om vilka slag av
handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en
systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv
(arkivförteckning).

Överlämnande
25 §
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en
myndighet, och där efterfrågan från allmänheten har avtagit, ska arkivhandlingarna
överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård.
26 §
Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan
myndighet inom kommunen, ska dess arkiv inom tre månader överlämnas till
arkivmyndigheten, såvida inte kommunfullmäktige beslutat annat. Annat
överlämnande, till exempel till myndighet utanför kommunen, kräver stöd i lag eller
särskilt beslut av fullmäktige.

Utlån
27 §
Myndigheten får låna ut arkivhandlingar till myndigheter för tjänsteändamål. Med
myndighet likställs enskilda organ som anges i 1 §. Utlåning av originalhandlingar ska
begränsas så långt som möjligt.
28 §
Lån ska tidsbegränsas och myndigheten ska kontrollera att handlingarna återlämnas.
29 §
Utlån för annat ändamål än vad som avses i 27 § får endast ske efter medgivande av
arkivmyndigheten.
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Arkivmyndighet
30 §
Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen.
Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheterna och får i samband med
inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats.
Arkivmyndigheten kan till revisionen anmäla missförhållanden som konstaterats vid
inspektion.
31 §
Kommunarkivet ska ge myndigheterna råd i arkivfrågor och får utfärda anvisningar
och riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen.
32 §
Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens
tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.
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Bilaga 1
Lysekils kommuns arkivorganisation
Arkivansvariga
Ha kännedom om gällande arkivförfattningar och tillse att arkivreglementet för
Lysekils kommun tillämpas inom förvaltningen samt sprida information om
dokument- och arkivhantering till berörda befattningshavare.
Verka för att bygga upp och upprätthålla arkivorganisationen så att samtliga allmänna
handlingar hanteras enligt regelverket. Detta avser både analoga och elektroniska
handlingar. Det innebär att allmänna handlingar registreras, ordnas och förvaras på
ett enhetligt och strukturerat sätt och att det finns sökingångar till handlingarna.
Bevaka att dokument- och arkiv beaktas i budgetarbete och i övrigt planeringsarbete
samt vid organisationsförändringar så att resurser avsätts.
Ha ett samordningsansvar för förvaltningens interna arkiv- och
dokumenthanteringsrutiner där samråd med arkivredogöraren ingår.
I samråd med arkivmyndigheten ansvara för att dokumenthanteringsplan,
gallringsbeslut och arkivredovisning (arkivbeskrivning och arkivförteckning) finns
och uppdateras i samband med förändring.
Svara för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet och se till att
information kring dokument- och arkivhantering når myndighetens personal, på alla
nivåer, samt hålla sig uppdaterad i dessa frågor.
Ansvara för framställningar till arkivmyndighet bland annat vad gäller leveranser
(både elektroniska och analoga handlingar).
Samråda med och hålla arkivmyndigheten underrättad om sådana förändringar av
organisation, verksamhet och informationshantering som kan påverka
arkivbildningen, till exempel när nya IT-system upphandlas och eller IT-rutiner
introduceras.
Delta när arkivmyndigheten gör inspektioner.
Ansvara för att gallring av handlingar utförs enligt dokumenthanteringsplan.
Arkivredogörare
Ha kunskaper om bestämmelser som rör den egna enhetens/förvaltningens hantering
av allmänna handlingar och internt lämna råd och anvisningar i arkivfrågor.
Tillsammans med arkivansvarig medverka i arbetet med att ta fram och revidera
dokumenthanteringsplan i samråd med arkivmyndigheten.
Vara den egna verksamhetens kontaktperson gentemot arkivansvarig
Ordna, inventera och förteckna arkiv samt göra arkivbeskrivning.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 150

2021-12-15

Dnr 2021-000479

Organisatorisk hemvist för IT-avdelningen
Sammanfattning
Det har under en period, av och till, diskuterats var den mest lämpliga
organisatoriska hemvisten för IT-avdelningen är. Den nuvarande organisationen har
över tid visat sig innebära en strukturell obalans då styrningen (ISG och SML-SG) av
SML-IT huvudsakligen sker och kanaliseras via kommunstyrelseförvaltningen.
I realiteten innebär detta att personalansvaret och arbetsmiljön ligger hos
samhällsbyggnad medan styrning och beslut om verksamheten ligger på
kommunstyrelsen.
En genomförd utredning visar på att mycket talar för att IT-avdelningen ligger
förvaltningsorganisatoriskt fel och bör flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen
till kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 211
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03
Svar på utredningen om IT-avdelningens organisatoriska hemvist
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att IT-avdelningen flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2022-01-01.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
IT-avdelningen

Justerare
E-signering:
43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 147

2021-12-15

Dnr 2021-000027

Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun 2021
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 4 per oktober
2021. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens
presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter.
Den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 29,1 mnkr för kommunen
vilket är 19,3 mnkr bättre är budgeterat resultat om 9,8 mnkr.
Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt
bistånd, prognosen är en negativ avvikelse på 6,7 mnkr för 2021 i jämförelse med
budget. Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid
uppföljningen per februari.
Socialnämnden har tidigare redovisat ökade kostnader till följd av placeringar.
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett underskott på 7,4 mnkr vid
Uppföljningsrapport 2. Nämnden skulle använda sitt tidigare överskott för att på så
sätt hantera en del av underskottet, nämnden försämrade sin prognos till
uppföljningen per augusti, -11,7 mnkr. Nu har nämnden redovisat en prognos som är
bättre än i Uppföljningsrapport 3 och som är i storleksordningen som vid
Uppföljningsrapport 2, 7,8 mnkr.
Sammantaget har nämnderna förbättrat sina prognoser i jämförelse med
Uppföljningsrapport 3, men totalt är det en negativ budgetavvikelse för
verksamheterna som vägs upp av bland annat skatteintäkter som har en stor positiv
budgetavvikelse.
Kommunen kommer att nå balanskravet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 201
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-24
Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsen förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport 4 2021.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
E-signering:
43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-11-24

LKS 2021-000027

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 4 2021 KF
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 4 per oktober
2021. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och
kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas
uppföljningsrapporter.
Den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 29,1 mnkr för kommunen
vilket är 19,3 mnkr bättre är budgeterat resultat om 9,8 mnkr.
Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt
bistånd, prognosen är en negativ avvikelse på 6,7 mnkr för 2021 i jämförelse med
budget. Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid
uppföljningen per februari.
Socialnämnden har tidigare redovisat ökade kostnader till följd av placeringar.
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett underskott på 7,4 mnkr vid
Uppföljningsrapport 2. Nämnden skulle använda sitt tidigare överskott för att på så
sätt hantera en del av underskottet, nämnden försämrade sin prognos till
uppföljningen per augusti, -11,7 mnkr. Nu har nämnden redovisat en prognos som
är bättre än i Uppföljningsrapport 3 och som är i storleksordningen som vid
Uppföljningsrapport 2, 7,8 mnkr.
Sammantaget har nämnderna förbättrat sina prognoser i jämförelse med
Uppföljningsrapport 3, men totalt är det en negativ budgetavvikelse för
verksamheterna som vägs upp av bland annat skatteintäkter som har en stor positiv
budgetavvikelse.
Kommunen kommer att nå balanskravet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport
4 2021.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en uppföljningsrapport 4 per
31 oktober 2021.
Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med oktober 38,3 mnkr
och prognosen för 2021 är 29,1 mnkr, vilket är 19,3 mnkr bättre än budgetens
resultat på 9,8 mnkr. Förändring i jämförelse med Uppföljningsrapport 3 är att
prognosen är bättre nu. Både socialnämnden, arbetslivsförvaltningen och
kommunstyrelsen redovisar förbättrade prognoser samt avräkning av skatten visar
positiv prognos.
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Samtidigt kan konstateras att verksamheternas prognoser visar en budgetavvikelse
på – 10,1 mnkr och att bland annat skatteintäkter och reavinster är bättre än
budgeterat och balanserar upp resultatet.
Arbetslivsförvaltningen prognosticerar ett underskott på 5,5 mnkr, vilket är något
bättre än vid förra uppföljningen. Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt
bistånd har minskat och prognos för ekonomiskt bistånd är nu -6,7 mnkr. Vid
uppföljningen per februari beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett
prognosticerat underskott om 8,0 mnkr, då kostnader för ekonomiskt bistånd är
påverkat av utvecklingen i samhället och svårt att åtgärda kortsiktigt.
Socialnämnden har en bättre prognos än vid uppföljningen per augusti (-11,7) till
följd av lägre kostnadsökning för hemvård och statsbidrag, ny prognos är -7,8
mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i samband med Uppföljningsrapport 2 att
godkänna ett underskott motsvarande 7,4 mnkr då kostnader för placeringar hade
ökat. Då var tanken att nämnden skulle täcka en del av underskottet med eget
kapital 2,3 mnkr.
Kommunstyrelsens och socialnämndens presidier har, i enlighet med
kommunstyrelsens uppdrag, genomfört en dialog kring åtgärder för budget i balans
och årets resultat. Socialnämnden har beslutat om en åtgärdsplan, men större delen
av effekterna kommer nästa år.
Utbildningsförvaltningen prognosticerar ett överskott på 3,0 mnkr och
förvaltningen har presenterar åtgärder för att nå resultatet. Målet för nämnden är
att återbetala en del av tidigare års underskott. En avräkning kommer att ske vid
bokslutsberedningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har en prognos på -0,7 mnkr.
Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat på 0,9 mnkr.
Skatteintäkterna är avsevärt högre än budgeterat och även andra
kommungemensamma poster har en positiv prognos.
Av de budgeterade investeringarna på 83,9 mnkr är prognos att investeringar
motsvarande 47,9 mnkr kommer att genomföras under året. Flera större projekt
såsom Fiskhamnskajen, Bro skola, Skaftö skola har dragit ut på tiden och projekten
är framflyttade, vilket är förklaringen till större delen av avvikelsen.
Med reavinster frånräknade kommer kommunen att uppnå balanskravet.
Förvaltningens synpunkter
Skatteprognosen är något bättre än tidigare prognos och stor positiv avvikelse i
jämförelse med budget till följd av starkare skatteunderlagsprognos.
Nämnderna tillsammans har fortfarande en negativ budgetavvikelse och
nämnderna arbetar med handlingsplaner för att komma i balans. Det är viktigt att
arbetet med att försöka nå en rimlig kostnadsnivå fortsätter och jämförelse med
referenskostnader och andra kommuner bör fortsätta.
Då verksamheterna fortfarande till viss del påverkas av pandemin bör
bokslutsberedningen ta hänsyn till rådande omständigheter, när resultatet för 2021
ska fastställas.
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Karolina Samuelsson
Kommundirektör
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Ekonomichef

Bilaga
Uppföljningsrapport 4 2021 KF
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 1), 30 april
(uppföljningsrapport 2), 31 augusti (uppföljningsrapport 3), 31 oktober (uppföljningsrapport
4) samt årsredovisning per 31 december (uppföljningsrapport 5)
Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 4 omfattar uppföljning av ekonomi
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Kommunen - ekonomisk redovisning
2.1 Resultaträkning
Mnkr

Budget helår

Verksamhetens intäkter

Utfall ack

Utfall ack fg år

Prognos utfall
helår

Avvikelse buprognos

199,4

185,1

188,8

224,0

24,6

-1 146,7

-961,4

-930,0

-1 171,5

-24,8

-31,6

-26,1

-24,6

-32,6

-1,0

-978,9

-802,4

-765,8

-980,1

-1,2

Skatteintäkter

730,4

627,1

614,1

734,4

4,0

Generella statsbidrag och
utjämning

252,5

208,8

192,2

269,2

16,7

Verksamhetens resultat

4,0

33,5

40,5

23,5

19,5

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter

7,3

6,1

6,3

7,2

-0,1

-1,5

-1,3

-1,2

-1,6

-0,1

Resultat efter finansiella
poster

9,8

38,3

45,6

29,1

19,3

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Periodens resultat

9,8

38,3

45,6

29,1

19,3

Finansiella kostnader

(Föregående års periods utfall i parentes) Periodens resultat uppgår sammantaget till +38,3
mnkr (+45,6 mnkr) vilket är en minskning med -7,3 mnkr, eller -16,0 procent. De större
skillnaderna är högre verksamhetskostnader med 31,4 mnkr, eller 3,3 procent. Ökade
skatteintäkter och generella statsbidrag har dock ökat nästan lika mycket; med 29,6, eller 3,7
procent. Övriga intäkter och kostnader bidrog netto till -5,5 mnkr av det lägre resultatet men
-7,3 mnkr än motsvarande period 2020 som då hade stora extra Covid-19 bidrag.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat och uppgår till
96,0 procent. Motsvarande period föregående år var andelen 95,0 procent.
Finansnettot uppgår till för perioden till + 4,8 mnkr, jämfört med +5,1 mnkr.
På helåret 2021 prognostiseras ett resultat på +29,1 mnkr vilket är 19,3 mnkr bättre än
budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 1,2 mnkr högre samtidigt
som skatte- och finansposter beräknas bli 20,5 mnkr bättre än budget. Prognostiserat
resultat kommenteras mer i avsnitten Driftredovisning och Nämnduppföljning.

2.2 Balansräkning
Mnkr

211031

201231

0,0

0,0

475,7

461,8

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
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Mnkr

211031

201231

Maskiner och inventarier

14,2

17,0

Pågående investeringar

31,7

38,3

35,7

35,7

Summa anläggningstillgångar

557,3

552,8

Bidrag till statlig infrastruktur

5,5

5,8

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter

7,0

9,6

139,3

116,7

99,5

107,9

Summa omsättningstillgångar

245,8

234,2

SUMMA TILLGÅNGAR

808,6

792,8

420,2

372,7

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Periodens resultat

38,3

47,5

458,5

420,2

10,0

10,0

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

16,4

14,8

Andra avsättningar

24,6

24,3

Långfristiga skulder

70,6

70,3

Kortfristiga skulder

238,5

263,2

Summa avsättningar och skulder

350,0

372,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

808,6

792,8

Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
Avsättningar

Skulder

Anläggningstillgångarna uppgår till 555,9 mnkr, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 3,1
mnkr. Omsättningstillgångarna har ökat, främst kortfristiga fordringar, 15,5 mnkr under året
och uppgår nu till 249,7 mnkr. Likviditeten har minskat med 2,2 mnkr och är 105,7 mnkr.
Det egna kapitalet har förstärkts med periodens resultat och uppgår till 452,5 mnkr.
Avsättningar och skulder har minskat med 13,9 mnkr till att uppgå till 358,7 mnkr. Det är
framförallt de kortfristiga skulderna som minskat.
Balansomslutningen som bland annat berättar om tillgångarnas totala bokförda värde
uppgår till 811,2 mnkr, vilket är en ökning med 18,4 mnkr sedan årsskiftet.

2.3 Driftredovisning
Nämnd mnkr

Budget 2021

Prognos utfall
2021

Prognos
budgetavvikels
e 2021

Prognos
budgetavv.
enl.
uppföljning
210831

-73,4

-72,5

0,9

0,5

Kommunstyrelsen
Miljönämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Utbildningsnämnd, utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen
Socialnämnd, exkl institutionsplaceringar SIS/HVB
Socialnämnd institutionsplaceringar SIS/HVB
Summa nämndsverksamhet
Budgetregleringspost
Pensionskostnader
Personalomkostnader
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-2,5

-2,5

0,0

0,0

-48,9

-49,6

-0,7

-1,0

-371,2

-368,2

3,0

3,3

-51,3

-56,8

-5,5

-6,5

-392,3

-401,0

-8,7

-12,3

-20,2

-19,3

0,9

0,5

-959,8

-969,9

-10,1

-15,5

-5,8

-1,2

4,6

5,1

-64,9

-63,9

1,0

2,3

46,8

54,0

7,2

6,6
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Nämnd mnkr

Budget 2021

Prognos utfall
2021

0
8,1

Reavinst och exploateringsverksamhet
Kapitalkostnad*
Övrigt kommungemensamt
Summa verksamhet
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Prognos
budgetavvikels
e 2021

Prognos
budgetavv.
enl.
uppföljning
210831

2,8

2,8

1,7

8,0

-0,1

0,0
-3,6

-3,4

-10,2

-6,8

-979,0

-980,4

-1,4

-3,4

982,9

1 003,7

20,8

16,8
0,1

7,3

7,2

-0,1

Finansiella kostnader

-1,4

-1,4

0,0

0

Summa finansiering

988,8

1 009,5

20,7

16,9

9,8

29,1

19,3

13,5

Total

Kommungemensamt
Prognosen för de kommungemensamma posterna uppgår totalt till 8,7 mnkr bättre än
budget. Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av
budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt ökningar i
kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Denna post ger en positiv
budgetavvikelse på 4,6 mnkr.
Prognosen för pensionskostnader bygger på aktuell prognos från Skandia.
Intäkten för personalomkostnader, vilka står i relation till personalkostnaderna i
verksamheten, beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med drygt 7 mnkr.
Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar, vilket avser försäljning av mark,
beräknas till 2,8 mnkr.
Posten övrigt kommungemensamt beräknas uppgå till 6,8 mnkr mer än budget. Här ingår
semesterlöneskuld med 2,6 mnkr samt 2,6 mnkr för förlust vid försäljning av mark. Även 0,7
mnkr i ersättning för pandemirelaterat intäktsbortfall till verksamheten är bokfört här.
Kostnader för personalgåva och julbord ryms också inom denna post.
Finans
Skatter och finansiella poster beräknas till 20,7 mnkr bättre än budget. Det är en förbättring
med 3,8 mnkr jämfört med prognosen per augusti till följd av att SKR räknar med starkare
skatteunderlagstillväxt under 2021 än i sina tidigare prognoser.
När det gäller de övriga finansiella posterna är prognosen marginellt förändrad.
Nämnderna redovisas under avsnitt 3 Nämnduppföljning.

2.4 Investeringsuppföljning
Budget 2021

Utfall ack
2021

Utfall före
2021

Utfall ack tot

Prognos
2021

Reinvestering Gator/parker

-9 000

-5 266

0

-5 266

-9 600

Tillgänglighetsanpassningar

-1 500

-564

0

-564

-900

Gång- och cykelväg Fiskebäck och
Tronebacken

-2 000

0

0

0

0

Gång- och cykelväg Fiskebäckskil

Investering i tkr
Gator, vagar och parker

-2 000

-5

0

-5

-1 000

P-plats grundsund

-500

0

0

0

0

Digital infartsskylt

-600

0

0

0

0

-15 000

-13 042

0

-13 042

-15 000

Fastigheter
Reinvesteringar fastighet
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Skaftöskola

-7 000

0

0

0

Bro skola

-1 000

0

0

0

0

Belysning utemiljö skolgårdar

-500

-233

0

-233

-500

Energieffektiviseringsåtgärder

-1 000

-698

0

-698

-1 000

Laddinfrastruktur laddstolpar

-2 000

0

0

0

0

0

-3 075

0

-3 075

-3 300

-20 000

-346

-555

-901

-346

-2 000

-280

0

-280

-250

0

-40

0

-40

-1 500
-500

Bro-Häller 2:7 Bostadshus

0

Kajer
Fiskehamnen, kajreinv
Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja
Dykbryggan Havsbadet
Gångbrygga Långevik

-500

-351

-8

-359

Krabbfisketrappan Havets hus

-3 000

0

0

0

0

N Bryggan vid Hamnservice

-2 000

0

0

0

-1 000

Kajer och bryggor -21

-1 000

-606

0

-606

-1 000

Slutdel Valbodalen och bryggdäck

-1 000

-18

0

-18

-2 000

Småbåtshamnar, bryggor

-5 000

-496

0

-496

-1 500

Övrigt
Oljesaneringsutrustning

-1 200

0

0

0

-1 200

SBF Verksamhetsinventarier

-500

-734

0

-734

-734

Reinvesteringar KS

-900

-398

0

-398

-700

Reinvesteringar UBN

-2 100

-1 014

0

-1 014

-3 300

Reinvesteringar SON

-2 600

-752

0

-752

-2 600

-83 900

-27 918

-563

-28 481

-47 930

Summa

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att genomföra majoriteten av beslutade
investeringsprojekt i Lysekils kommun. Dessutom finns ekonomiska ramar för
reinvesteringar som avser att bibehålla funktion och standard i befintliga fastigheter, vägar,
kajer och bryggor.
Det finns inriktningsbeslut på flera stora strategiska projekt som ligger för genomförande de
kommande åren. Dessa är Gullmarsskolan, Bro skola, Skaftö skola, Fiskhamnskajen och
Ångbåtsbryggan. Projekten är påbörjade men vi kan se att det är en relativt lång startsträcka
för att starta upp projekten och för kommunen är det viktigt att projekten initialt arbetar
fram en tydlig målbild, har en genomgripande förstudie samt att vi säkerställer att vi har
kapacitet att genomföra beslutat projekt. Se nedan för mer detaljer kring respektive projekt.
På grund av att de stora projekten kommer att skjutas fram i tid så ser prognosen för
investeringarna ut att hamna på cirka 43 mnkr för 2021. Investeringsbudgeten 2021 omfattar
78 mnkr. Det skall dock poängteras att behoven av investeringarna kvarstår och behöver
inarbetas i investeringsbudgeten för 2022 och plan för 2023-2026.
Förstudier
Förstudie Gullmarsskolan/Gullmarsborg är ett uppdrag som nämnden har under
2022. Förstudien är inledd genom att intern dokumentation samlas in och som sedan skall
utgöra underlag för förstudier och. Förstudien kommer att ledas initialt i egen regi, med stöd
av konsulter för att arbeta fram ett nuläge kring fastigheternas tekniska standard. Parallellt
kommer verksamheternas lokalbehov att utredas. Tidplanen för projektet är fortfarande
osäker men förstudiearbete väntas pågå under 2022-2023.
Förstudien på Skaftö skola är avslutad och beslutad i Barn- och utbildningsnämnden i
november 2021. Förstudien kommer nu att genomgå politisk beredning. Därav kommer inga
investeringsutgifter att belasta 2021. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker.

Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 4 2021 KF

6(18)

Förstudie Bro skola pågår, med ett delvis reviderat uppdrag från Barn- och
utbildningsnämnden. Förstudien skall överlämnas till förvaltningschef BU under vintern
2021-2022. Därav kommer inga investeringsutgifter att belasta 2021. Efter beslut i Barn och
utbildningsnämnden kommer en fördjupad förstudie genomföras som är beroende av vilket
vägval som projektet tar. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker.
Nyinvesteringar
GC-väg Tronebacken - Projektet är beroende av att mark kan lösas in och eftersom markärendet drar ut på tiden kommer inte projektet att komma igång under 2022 som planerat.
Istället för att lösa in mark så strävar förvaltningen efter att under 2022 arbeta med att ta
fram en detaljplan hela vägen till väg 161. Prognos 0 kr.
GC-väg Fiskebäckskil - Projektet är igång och kommer att vara klar till april 2022.
Projektorganisationen är på plats och entreprenörer är anlitade. Det finns dock fortfarande
vissa orosmoln eftersom projektet påverkas av Grönskults exploateringsprojekt. Bland annat
diskuteras hur dagvattnet från Grönskult skall tas om hand. Detta kan påverka projektet och
kan orsaka förseningar. Om allt går som det skall så belastar projektet 2021 med 0,5 mnkr
och 2022 med 1,5 mnkr.
Bro Häller - En fastighet som köptes in för LSS-verksamheten och som kommer att
utvecklas/renoveras under några år. I samband med beslut om inköp så kalkylerade vi med
en initial investeringsutgift 2021 på 3 mnkr. Denna utgift väntas öka med 300-400 tkr. Bland
annat så behöver en ny brunn för vatten borras. Socialnämnden har på grund av inköpet
kunnat ta hem två brukare som tidigare varit placerade utanför kommunen. Inköpet har
redan lett till stora förbättringar för brukarna samt att det kommer att leda till stora
besparingar för Socialnämnden.
Fiskehamnen - 2016 belyste förvaltningen kajens skick och sedan dess har flera olika
insatser och utredningar gjorts. 2020 togs ett investeringsbeslut att lägga 40 mnkr under
2021 och 2022 eter att en förstudie gjorts. Men efter att ha identifierat verksamheternas
behov ytterligare så kan vi se att budgeten på 40 mnkr inte håller om alla behov från
hyresgästerna skall tillgodoses. Därför har vi medvetet tagit en time-out i projekteringen för
att landa i en kommunal målbild med området. Kommunen behöver också bestämma sig hur
man ska se på frågan om kommunen skall äga och hyra ut lokaler i hamnen eller om vi skall
arrendera ut mark till verksamheterna i hamnen och att de sedan får bygga de lokaler de är i
behov av. Ett målbilds-arbete görs under hösten 2021-våren 2022 som skall förankras
politiskt innan nästa steg kan tas. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker.
Småbåtshamnar, bryggor - Behoven av investeringar i hemmahamnar och
småbåtshamnar är väldigt stora. Flera bryggprojekt är påbörjade, bland annat i Långeviks
hemmahamn och Norra Hamnens hemmahamn men eftersom projekten kräver biologiska
vattenutredningar och Länsstyrelsens godkännande kommer vi inte att hinna göra åt hela
investeringsbudgeten på 5 mnkr.
Ångbåtsbryggan - Projektet syftar till att skapa en ny angöringsplats för Västtrafiks nya
nya el-färja som trafikerar Lysekil - Fiskebäckskil. Åtgärderna som Lysekils kommun gör är
att göra underhåll som säkrar bryggans konstruktion för framtiden. Västtrafik tar kostnader
för de investeringar som krävs för laddinfrastuktur och för att kollektivtrafiken skall fungera.
I anslutning till projektet kommer mindre åtgärder att göras i tillgänglighet och gestaltning
för att göra bryggan inbjudande och tillgänglig för Lysekils medborgare och besökare.
Prognosen är att vi bara kommer att göra av med 250 tkr under 2021. Projektet skall vara
helt färdigställt till december 2022.
Slutdel Valbodalen bryggdäck och sjösättningsramp - Projektet är den sista biten av
gångbryggan närmast berget i Valbodalen. Budgeten är på 1 mnkr men på grund av
kostnadsökningar på stål och trä har ökat med upp till ca 40% samt att isättningsrampen
närmast Valbodalen är i sämre skick än befarat så ser projektet ut att hamna på ca 2 mnkr.
Projektet belastar 2021 med 1 mnkr och 2022 med 1 mnkr.

Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 4 2021 KF

7(18)

Laddinfrastuktur Laddstolpar - För att ställa om kommunens fordonspark till fossilfria
fordon, främst elbilar krävs det en utbyggd laddinfrastuktur på kommunens
verksamhetsfastigheter. Under 2021 har en genomgripande behovsanalys och riskanalys
gjorts under ledning av Serviceavdelningen. Detta skapar underlag för kommande
upphandling av såväl inköp av fordon och laddstolpar. Projektet släpar i tid och vi räknar inte
med att investeringsutgifterna kommer att komma in under 2021 utan under 2022.

2.5 Exploateringsuppföljning
Total
kalkyl

Tidigare
nedlagt

Tronebacken

79 950

0

Spjösvik

27 790

0

Grönskult

5 400

0

0

0

113 140

Tronebacken

Prognos
2021

BU21

Plan22

Plan23

Plan24

Plan25

0

0

34 875

45 075

0

0

8 880

15 750

3 160

0

0

5 400

5 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400

14 280

15 750

38 035

45 075

0

-57 679

-11 897

0

-150

-10 100

-21 700

-13 982

0

Spjösvik

-13 135

-1 460

-4 800

-10 513

-6 875

0

0

0

Grönskult

-1 899

-1 899

0

-4 450

0

0

0

0

-141

-141

0

-200

0

0

0

0

Summa utgifter

-72 854

-15 397

-4 800

-15 313

-16 975

-21 700

-13 982

0

Driftkostnader

-4 219

-1 752

-967

-500

-500

-500

-500

Netto

36 067

-17 149

-367

-1 533

-1 725

15 835

30 593

Kassaflöden (tkr)
Inkomster

Torvemyr 2
Summa inkomster
Utgifter

Torvemyr 2

0

Kommentar
Exploateringsmodellen
För att kunna driva kommunala exploateringsprojekt har grunden för en exploateringsmodell
tagits fram med tillhörande processbild och kalkylunderlag. Centralt är att fånga in och
redovisa helhetsbilden från anskaffande av mark till planering, genomförande och försäljning
samt koppla utförandet till samhällsbyggnadsprocessen. I nuläget är fem kommunala
exploateringsprojekt igång i olika faser. Det rör sig om tre projekt för bostadsändamål och två
för verksamhetsändamål. Exploateringsmodellen fortsätter att utvecklas genom de pågående
projekten och övergripande ekonomisk sammanställning redovisas på förvaltningsnivå samt i
kommunens övergripande budgetarbete. Det syns alltså inte i den ekonomiska
sammanställningen på avdelningsnivå. Exploateringsmodellen är även ett sätt att belysa de
medel som berör finansen och som är kopplade till avdelningens ansvar för markförvaltning.
Exempelvis inbringade försäljning fram till oktober 2021 ca 2,7 miljoner kr till finansen.
Tomt- och småhuskön
Via kommunens tomt- och småhuskö erbjuds registrerade intressenter kommunala tomter
för bostadsändamål. Tomtkön är uppdelad på fyra områden; Lysekil, Lyse, Skaftö samt
Brastad/Bro. Det är möjligt att stå i flera köer samtidigt. Kön uppgår i nuläget till 241 unika
intressenter. Registrering kan göras via e-tjänst på kommunens hemsida och köplats innebär
en administrativ avgift samt en avgift för respektive tomtkö-område. Sökanden som erhåller
tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga tomten för permanent
bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Sökanden förbinder sig även att bosätta sig
och bli folkbokförd på fastigheten. Köparen får inte överlåta den tilldelade tomten utan
säljarens medgivande förrän en tid av 5 år förflutit.
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Exploateringsprojekt:
Tronebacken
Planerade av ca 70-100 st bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt möjlighet
för förskola. Är i överklagandeprocess hos mark och miljööverdomstolen. Processen kommer
spilla över på 2022. Inför ett genomförande ska inlösen av fastighet ske, vilket kan påverka
tidsramen.
Spjösvik
Planerade av ca 35 st bostäder. Byggnation pågår och entreprenaden för anläggningsarbeten
beräknas vara klar i början av 2022 för etapp 1. Inför försäljningsmomentet har en målbild
för området utarbetats av förvaltningen och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden under
hösten 2021. Målbilden tar sitt avstamp i kommunens vision och strategier för att uppnå en
attraktiv och väl gestaltad boendemiljö. Projektbeskrivning och projektplan kommer att
utgöra ramverket för projektet fram till slutrapportering år 2025. Området olika
etappindelningar kommer att innebära såväl styckvis tomtförsäljning som markanvisning.
Inkomster för de första fem tomterna till försäljning beräknas till början av 2022.
Grönskult
Intresse från lokala företagare att exploatera detaljplanelagt industriområde. Projektör har
utsetts och byggnation är på gång att startas upp. Samtidigt förväntas utgifterna på Grönskult
bli 1,5 mnkr lägre än ursprunglig kalkyl.
Torvemyr 2
Planerade av ca 50 st bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplanen har
vunnit laga kraft under 2021. Projektet Torvemyr 2 hade ingen budgetkalkyl inför 2021. Inför
budgetbeslut 2022 är projektet kalkylerat till inkomster på 40 mnkr och utgifter på 31 mnkr,
vilket ger ett positivt netto på 9 mnkr. Kalkylen är bara en schablon innan förstudien är
påbörjad. Beräkningen är gjort på en schablon med tomtförsäljning på 800 tkr/st och en
byggkostnad på -600 tkr/st. Förstudie kan påbörjas på antingen Torvemyr2 eller
Tronebacken efter att Spjösvik kommit en bit in i försäljningsprocessen.
Torvemyr 1
Två sista tomterna har sålts och det fanns ett restvärde kvar på 1,1 mnkr som skrevs av och
blev en kostnad centralt för Finansen.
Tuntorp
Gammal detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Totalt är det
35000 kvm som kan utnyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka
översiktsplanens ÖP06 vägreservat i området.

3 Nämnduppföljning
Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack
fg år

Prognos
utfall

Avvikelse
buprognos

Kommunstyrelsen

-73,4

-61,3

-59,4

-56,5

-72,5

0,9

Samhällsbyggnadsnämnden

-48,9

-40,8

-37,4

-35,3

-49,6

-0,7

-371,2

-310,1

-305,5

-297,6

-368,2

3,0

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen

-51,3

-42,8

-46,0

-41,9

-56,8

-5,5

Socialnämnden exkl institutionsplaceringar HVB/SIS

-392,3

-327,3

-334,7

-307,8

-401,0

-8,7

-20,2

-16,9

-16,1

-14,9

-19,3

0,9

-2,5

-2,0

-2,0

-1,7

-2,5

0,0

Centralt

969,6

807,3

839,4

801,4

999,0

29,4

Summa

9,8

6,1

38,3

45,7

29,1

19,3

Nämnd mnkr

Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen

Socialnämnden institutionsplaceringar
HVB/SIS
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
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3.1 Kommunstyrelse
Verksamhet/enhet tkr
Kommundirektör
Avd för verksamhetsstöd

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos
utfall

Avvikelse
bu-prognos

-5 584

-4 769

-4 378

-5 364

220

-9 116

-7 579

-7 501

-8 816

300

-17 720

-14 791

-15 196

-18 120

-400

Fyrbodals kommunalförbund

-505

-421

-433

-519

-14

Sveriges kommuner och Regioner (SKR)

-399

-333

-128

-385

14

Samordningsförbundet väst

-241

-201

-241

-241

0

-2 500

-2 083

-2 072

-2 500

0

-315

-263

-263

-385

-70

Lysekils andel av gemensam IT

-2 679

-2 233

-2 233

-2 679

0

Avd för hållbar utveckling

-8 520

-7 113

-7 199

-8 720

-200

HR-avdelning inkl facklig versamhet

-6 666

-5 563

-5 045

-6 366

300

Lysekils andel av gemensam löneenhet

-3 614

-3 012

-2 573

-3 164

450

Ekonomiavdelning

-9 551

-7 970

-7 544

-9 251

300

Politisk verksamhet

-4 355

-3 630

-3 272

-4 355

0

Räddningstjänstförbundet MittBohuslän

Verksamhets- och lokalbidrag
Fyrstads Flygplats

Överförmyndarverksamhet
Summa

-1 650

-1 375

-1 371

-1 650

0

-73 415

-61 336

-59 449

-72 515

900

Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 889tkr. Prognosen
för helåret är en positiv budgetavvikelse på 900 tkr.
Kommundirektör
Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 391 tkr för
perioden. De medel som utnyttjats är kopplade till utvecklingsmålen samt utredningsmedel
rörande bland annat fältverksamhet och översiktsplanearbetet. Bedömningen är att samtliga
medel kommer att förbrukas. Medel för ökade kostnader för avskrivningar kommer inte att
nyttjas som det ser ut i dagsläget varför prognosen för helåret sätts till ett överskott på
220 tkr.
I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 har utvecklingsområdet Barn och unga är vår
framtid tillförts 2,0 mnkr att användas i arbetet för ett socialt hållbart Lysekil och insatser
avseende social oro, problematik med normbrytande beteende samt utanförskap bland barn
och ungdomar. Insatserna ska genomföras av ansvariga nämnder, i första hand
utbildningsnämnden genom den nya enheten Ung utveckling. Förslag till budgetjustering
avseende den nya organisationen lämnas i den samlade uppföljningsrapporten för Lysekils
kommun.
Avdelningen för verksamhetsstöd
Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som
budgeteras här, en negativ budgetavvikelse med 161 tkr för perioden. Avdelningens prognos
exklusive Räddningsförbundet Mitt Bohuslän är ett överskott på 230 tkr.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän prognostiserar ett underskott på 400 tkr för helåret. Detta
beroende på svårberäknade pensionskostnader.
Avdelningen för hållbar utveckling
Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med -86 tkr för perioden. För helåret
bedöms resultatet bli ett underskott på 200 tkr.
HR-avdelningen
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 519 tkr där den största avvikelsen rör
den fackliga verksamheten. Prognosen för helår är en positiv avvikelse på 300 tkr.
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Överskottet avseende den gemensamma löneenheten avser avräkning för positivt resultat
2020 och en lägre månadskostnad än budgeterad. Prognos på helår är en positiv
budgetavvikelse på 450 tkr.
Ekonomiavdelningen
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 426 tkr främst beroende på lägre
lönekostnader till följd av frånvaro och vakanser. Prognosen på helår är ett överskott på
300 tkr.
Politisk verksamhet och överförmyndare
Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 361 tkr för perioden. Det är främst
revisionen och valnämnden som står för överskottet. Övriga delar inom de politiska
verksamheterna bedöms i dagsläget redovisa nollresultat. Prognosen för den politiska
verksamheten beräknas är en budget i balans.

3.2 Miljönämnd
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos
utfall

Avvikelse
bu-prognos

Miljöenheten

-2 454

-2 045

-2 020

-2 454

0

Summa

-2 454

-2 045

-2 020

-2 454

0

Verksamhet/enhet tkr

Ekonomisk analys
Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och
hälsoskyddsområdet i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Sotenäs kommun är
värdkommun. Syftet med den gemensamma nämnden och miljöverksamheten är främst att
svara för uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet.
Miljönämndens prognos för helår är en budget i balans. För att nå ett nollresultat behöver
man arbeta aktivt med höja avgiftsfinansieringsgraden, vilket finns goda förutsättningar för
då bemanningen är god. Miljönämnden behöver prioritera avgiftsfinansierad verksamhet
framför skattefinansierad under årets sista tertial.
Tabellen som redovisas ovan avser Lysekils andel.

3.3 Samhällsbyggnadsnämnd
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos
utfall

Avvikelse
bu-prognos

SBF o Nämnd

-2 979

-2 485

-2 458

-3 117

-138

Kontaktcenter

-9 629

-8 020

-7 927

-9 629

0

Färdtjänst

-2 657

-2 214

-1 905

-2 344

313

-27 092

-22 545

-22 161

-28 192

-1 100

-3 716

-3 123

-930

-2 597

1 119

275

226

1 087

88

-187

0

-2

-158

-155

-155
200

Verksamhet/enhet tkr

Tekniska avdelningen
· Gata, park
· Fastighetsdrift
Hamnenheten
· Småbåt
.Hamn
Serviceavdelningen
· Bilar

0

0

148

200

· Kost

0

-71

505

0

0

· Städ

-69

-79

609

369

438

· Plan, bygg, mät

-4 804

-4 004

-4 552

-5 204

-400

· Bostadsanpassning

-2 041

-1 702

-1 768

-2 041

0

Plan och byggavdelningen
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· Mex
IT avdelningen
Summa

3 859

3 211

3 133

3 020

0

-40

-1 041

0

-839
0

-48 853

-40 848

-37 418

-49 602

-749

Ekonomisk analys
Per oktober månad visar Samhällsbyggnadsnämndens resultat en positiv avvikelse mot
budget på 3,4 mnkr. Nämnden har en rad beställda underhållsarbeten som kommer att
färdigställas innan årets slut. Under året har förvaltningen brottats med en del
personalomsättning som påverkar verksamhetens mål och uppdrag. Detta leder i vissa fall till
konsultkostnader och uteblivna intäkter. Prognosen för året är - 0,7 mnkr mot budget.
Tekniska avdelningen har totalt ett resultat per 31 oktober på 2,6 mnkr mot budget.
Prognosen för året är +1,1 mnkr för fastighetsdriften och -1,1 mnkr på gator och parker.
Fastighetsenheten har påbörjat ett arbete med minskade driftskostnader har påbörjats under
hösten, främst inom energiuppföljning och energieffektivisering.
Gata och park-enheten har under många år dragits med ett budgetunderskott. De senaste
åren har enheten målmedvetet arbetat med ekonomin. Gata och park-enheten har en
förbättrad prognos på -1,1 mnkr mot budget. Detta beror till stor del på att framskjutna
arbeten på grund av att våra entreprenörer har svårt att hinna med. Sammantaget är
parkeringsintäkterna högre än budget och personalomkostnaderna lägre beroende på
sjukfrånvaro och vakanta tjänster.
Serviceavdelningen har under hela året arbetat med att minska kostnader enligt framarbetad
handling/åtgärdsplan, samtidigt som pandemin har gjort något högre personalkostnader. Vi
har fått kompensation för förhöjda sjuklönekostnader med ca 530 tkr som bidrar till vårat
nuvarande resultat +1,4mnkr. Avdelningen har haft två vakanta tjänster under året som nu är
tillsatta. Dessa vakanta tjänster bidrar till att vi inte kunnat utveckla i den utsträckning som
önskats samt att vårat ekonomiska resultat ser bättre ut än det skulle ha gjort.
Prognosen för Plan och bygg visar ett budgetunderskott på -1,2 mnkr. Detta beror på ett
generationsskifte och personalomsättning som leder till ökade konsultkostnader och något
lägre intäkter.
Kontaktcenter har en prognos om plus 300 tkr för färdtjänst. Trots att resorna har ökat i
jämförelse under pandemin så är det marginellt för tillfället. Fortsatt några sjukskrivningar
där vikarier finns på plats.
Hamnenheten har höga underhållskostnader men på sikt ska de täckas av intäkter. Enheten
är ny sedan årsskiftet där man under året har börjat titta på framtida utveckling och vilka
behov som finns att nå det långsiktiga målet att bli Bohusläns bästa småbåtshamn.
IT avdelningen prognostiserar att det går enligt budget till årskiftet.
Åtgärder för budget i balans

Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

Riktade insatser

500

Minska kostnader i förbrukning

500
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3.4 Utbildningsnämnd
3.4.1

Utbildningsförvaltningen

Verksamhet/enhet tkr
Nämndverksamhet
Förvaltning gemensamt
Musikskola

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos
utfall

Avvikelse
bu-prognos

-929

-584

-652

-929

0

-179 955

-150 132

-147 177

-176 232

3 723

-2 744

-2 293

-2 438

-2 809

-65

Resursenheten

-18 321

-15 439

-15 618

-18 821

-500

Grundskola

-48 854

-41 095

-40 100

-48 555

299

Förskola/Pedagogisk omsorg

-23 088

-19 322

-15 744

-21 342

1 746
0

Enskild förskola

-4 065

-3 388

-3 461

-4 065

Kultur/Fritid/Ung utveckling

-27 825

-23 070

-23 703

-27 825

0

Gymnasiet

-65 437

-54 800

-56 639

-67 640

-2 203

-371 218

-310 123

-305 532

-368 218

3 000

Summa

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per oktober med 4 592 tkr, att jämföra
med +3 598 tkr vid motsvarande uppföljning 2020.
Förvaltningens prognos är +3 mnkr, en nedskrivning av prognosen med 0,3 mnkr jämfört
med augustirapporten. Orsaken är kostnader av engångsnatur som varit högre än tidigare
beräknat. Detta är en fortsatt försiktigt ställd prognos.
Förvaltning gemensamt Här finns återföring av skuld som skall återbetalas. Att
budgetramen är stor beror på att och barn- och elevpeng som utbetalas till för- och
grundskolan finns här.
Musikskolan har ett liten negativ avvikelse på grund av att man inte kunnat ha igång
verksamheten som vanligt på grund av covid.
Resursenheten Särskolan har en positiv avvikelse på grund av mindre personal i våras och
ett minskat köp av verksamhet men under hösten har det inkommit mer kostnader för fler
köp av platser på annan ort.
Elevhälsan fortsätter att bevaka personalkostnaderna.
Grundskolan har budget i balans. Fortsatt översyn av personalkostnaderna.
Förskola/Pedagogisk omsorg och enskild förskola har en positiv avvikelse. Några av
förskolorna har ett statsbidrag för mindre barngrupper. Osäkerhet råder om man behöver
betala tillbaka bidraget på grund av minskat barnantal vilket påverkar organisationen. Det är
en mindre barnpeng på intäktssidan från hösten eftersom det är färre barn på vissa förskolor
då femåringarna gått över till förskoleklass. Mer personal har anställts under hösten.
Kultur/ fritid har budget i balans. Fritid har haft lägre intäkter på grund av pandemin men
har även mindre personal för tillfället. Intäkterna börjar komma igång nu hösten. Ung
utveckling har en liten negativ avvikelse men räknar med en budget i balans till årets slut.
Gymnasiet har en negativ avvikelse/prognos. Interkommunala ersättningar beräknas ge en
minskad intäkt jämfört mot budget med ca 1,3 mnkr för hela året. Interkommunala
kostnader följer budgeten och är i balans. Personalåtgärder är igång.
Sammantaget har utbildningsförvaltningen en fortsatt god ekonomi i balans.

Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 4 2021 KF

13(18)

3.4.2

Arbetslivsförvaltningen
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos
utfall

Avvikelse
bu-prognos

-1 715

-1 431

-1 204

-1 550

165

Enheten för arbetsliv

-12 524

-10 436

-9 940

-12 524

0

Enheten för vägledning och stöd
(exkl.utbet.ek.bistånd)

-12 995

-10 845

-8 280

-10 787

2 208

Enheten för Vuxenutbildningen

-13 005

-10 872

-11 574

-14 105

-1 100

Utbetalt ek.bistånd

-11 107

-9 256

-14 954

-17 832

-6 725

Summa

-51 346

-42 840

-45 952

-56 798

-5 452

Verksamhet/enhet tkr
Förvaltningschef

Ekonomisk analys
Arbetslivsförvaltningen (ALF) som helhet visar ett utfall på 45 952 tkr jämfört med 42 840tkr
i budget, ett underskott om -3 112 tkr. Underskottet beror dels på det utbetalda ekonomiska
biståndet och dels lägre statsbidrag för yrkesvuxenutbildning än väntat.
Förvaltningens helårsprognos är 56 798tkr jämfört med budgeterade 51 346 tkr, en negativ
budgetavvikelse på -5 452 tkr. I prognosen är kompensation för sjuklönekostnader med
anledning av Covid-19 inräknat.
Den negativ budgetavvikelsen beror fortsatt till stor del på utbetalt ekonomiskt bistånd även
om det på senare tid påverkats positivt då antalet hushåll sjunkit succesivt. Förvaltningens
verksamheter visar sammantaget ett prognostiserat överskott (utbetalt ekonomiskt bistånd
exkluderat), dels beroende på tillfälligt vakanta tjänster, kompensation för sjuklöner, högre
schablonintäkter och lägre kostnader för utvecklingstjänster. En negativ utveckling från
föregående prognostillfälle är att statsbidragen för yrkesvuxenutbildningen kan komma bli
betydligt lägre än väntat.
Förvaltningsledningen
Förvaltningsledningen visar ett prognostiserat överskott om 165 tkr jämfört med föregående
prognostillfälle där prognosen var 185tkr. Den något försämrade prognosen är till följd av att
extra personalresurs tillsatts på deltid till stöd i införande av nytt IT system.
Enheten för vägledning och stöd (EVS)
Enheten för vägledning och stöd visar en prognos om sammanlagt -4 157 tkr, utbetalt
ekonomiskt bistånd -6 725 tkr och +2 208 tkr för verksamheten. Överskottet i
verksamhetsdelen består i en deltidstjänst för reception vilken inte tillsätts förrän
lokalförsörjningsfrågan är löst, en halvtidstjänst som tillfälligt övergått till vuxenutbildningen
från april månad samt medel för utvecklingstjänster som inte omsatts.
Ambitionen i början av året var att med utvecklingsarbetet som bedrivs kunna påverka
omfattningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd så att nivån på försörjningsstöd hamnar
runt 200 hushåll andra delen av året. Även om utvecklingstjänsterna inte kommit igång i
samma omfattning som planerat, har andra satsningar inom EVS för att minska antal hushåll
fått effekt. I september månad var antal hushåll 165 st att jämföra med 174 st föregående
månad 2021 och 200 st motsvarande månad föregående år. Arbetslösheten har också haft en
positiv utveckling under året.
Enheten för Arbetsliv (EFA)
Enheten för arbetsliv visar ett fortsatt prognostiserat nollresultat för 2021. Verksamheten har
haft visst intäktsbortfall dels i form av uteblivna intäkter vid försäljning på Hamnreturen, där
secondhand butikerna Rosa tröjan och Gröna fyndet varit stängda stor del av året och dels i
form av lägre intäkter för måltider för deltagare. Verksamheten återhämtar sig successivt
efter förändrade restriktioner kring Covid 19 och intäkter återgår till successivt till tidigare
nivåer.
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En annan effekt har varit hög sjukfrånvaro (Corona) och de svårigheter det medför för flödet i
arbetet med att utföra de uppdrag som beställs av t.ex. av Naturvårdslaget och
Verkstad/transporten. Behoven i verksamheten har också påverkats på grund av Corona där
anpassningar behöver göras både i dagligverksamhet och vid resor.
Enheten för Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen har i november fått reda på att intäkterna kan komma att bli mindre för
Yrkesvux med ca -1 100 tkr. Orsaken är hantering av fördelningen av statsbidrag i noden
Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Tanum och Strömstad (SMLTS). En undersökning görs avseende
denna hantering med förhoppning om att påverka och nå ett förbättrat resultat.
Behovet av Svenska för invandrare (SFI) har tidigare ökat till följd av Covid-19 En satsning
har gjorts under året för möta behovet och tjänster tillsattes. Totalt sett ca 1,4 tjänster över
året vilka finansierats via schablonersättningar.
Åtgärder för budget i balans
Förvaltningen har i nuläget inte specificerat besparingsåtgärder utöver insatser för att
påverka utbetalt ekonomiskt bistånd samt att lyfta frågan om hanteringen av statsbidragen
för att påverka utfallet.
Förvaltningens verksamheter arbetar långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt bistånd
bland annat genom.
- utveckla handläggningen av ärenden (mötet med individen)
- försäkringsmedicinsk samverkan
- handläggning av felaktig utbetalning (FUT)
- utvecklingstjänster
- tillhandahålla utbildningsaktiviteter
Förvaltningen har sett en positiv påverkan på utbetalt ekonomiskt bistånd under året och
ligger idag under (165 hushåll) de tidigare prognoserna (200 hushåll) för andra halvåret
2021.

3.5 Socialnämnd
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos
utfall

Avvikelse
bu-prognos

Stab, nämnd och ledning

-21 956

-18 309

-10 841

-13 756

8 200

Mottagning och utredning

-70 863

-59 009

-57 017

-67 314

3 549

Socialnämnd institutionsplaceringar
SIS/HVB

-20 248

-16 873

-16 141

-19 347

901

Verksamhet/enhet tkr

Socialt stöd

-117 439

-98 051

-112 548

-134 839

-17 400

Vård och omsorg

-182 035

-151 913

-154 271

-185 035

-3 000

Summa

-412 541

-344 155

-350 818

-420 291

-7 750

Ekonomisk analys
Socialnämnden årsprognos totalt – 7,8 mnkr
Ledning + 8,2 mnkr
Prognosen baserar sig på en extra ersättning för Covid-19 för år 2020 motsvarande + 2,1
mnkr. När det gäller de avsatta medlen för heltidsresan så har 0,9 mnkr beräknats åtgå till
följd av start av heltidsresan på Fiskebäck.
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Förvaltningen har fått ersättning för sjuklönekostnader i samband med covid-19
motsvarande totalt + 3,9 mnkr från januari till september. Det bör ställas mot de
kostnaderna som förvaltningen hittills bär för Covid-19 för innevarande år, vilket är - 8 mnkr.
Differensen (2 mnkr) innebär en ökad kostnad som förvaltningen får bära.
I övrigt finns det stora svårigheter i att klara av och gå vidare med införandet av heltidsresan
utan att det sammantagna prognostiserade underskottet för förvaltningen. Stora delar av
vård- och omsorgspersonal och delar av personal inom socialt stöd har ännu inte infört heltid
i sina verksamheter.
Mottagning och Utredning + 3,5 mnkr
Den positiva prognosen beror på att resursfördelningen i hemvården visar ett överskott på
grund av färre brukare och mindre insatser motsvarande + 6,3 mnkr. Från och med 1 januari
har hemtjänsten också fått ersättning för insatser gällande mottagande och åtgärdande av
inkomna trygghetslarm vilket inte ingår i de beviljade hemtjänstinsatserna.
Vuxenenheten har en prognos på - 2,5 mnkr som uteslutande beror på ökade
placeringskostnader inom beroendevården.
Enheten för Barn och unga visar en helårsprognos på -2,4 mnkr, exklusive placeringar, vilket
är en smärre försämring med 0,1 mnkr sedan senaste uppföljningen.
Utöver placeringar är det vakanta tjänster som påverkar stort. Kostnaden samt den
uppskattade prognosen på helår för bemannings personal är -1,5 mnkr och är en förbättring
med 0,3 mnkr sedan U3. Där utöver är det flera andra mindre kostnader som påverkar med 0,9 mnkr.
Placeringar av barn och unga på HVB/SiS + 0,9 mnkr
Barn och unga lägger en prognos på + 0,9 mnkr vad gäller placeringar. Prognosen utgår från
det antal placeringar som är aktuella i dagsläget. Prognosen kan därför skifta under
kvarvarande år då behovet av insatser inte kan förutsägas. Kostnaden för placeringar i
HVB/SiS måste ses tillsammans med kostnaderna för familjehem, vilka verkställs i
avdelningen för socialt stöd.
Socialt stöd -17,4 mnkr
Prognosen visar ett budgetöverskridande på – 8,3 mnkr när det gäller placeringar i
familjehem (interna och externa). Det är i enlighet med plan att familjehemmen skall öka och
placeringar i HVB skall minska. Dock har nya placeringar tillkommit vilket resulterar i att
den totala kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar inte ligger i paritet med varandra.
Prognosen för placeringar i HVB/SiS visar ett knappt överskott på + 0,9 mnkr och redovisas
inom avdelningen för mottagning och utredning. Ett omfattande arbete pågår kring
familjehemsplaceringar genom bland annat vårdnadsöverflyttningar med mera.
Avdelningen har fortfarande flera externt verkställda ärenden som saknar budget och
prognosen motsvarar - 6,7 mnkr. Det handlar både om personlig assistans som utförs av
extern utförare som brukaren har valt, samt köpta platser. Hemtagningar av externt
verkställda ärenden går enligt plan, främst till psykiatriboendet i Fjälla då det finns kapacitet
att ta emot fler personer. Effekten av dessa hemtagningar ingår i prognosen vilken annars
hade varit sämre.
Några av gruppbostäderna enligt LSS har idag underskott motsvarande -2,8 mnkr. Flera
brukare har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider och så vidare vilket
resulterar i extrakostnader. Två av gruppbostäderna har en handlingsplan som förväntas ge
resultat i form av lägre personalkostnader.
Prognos för barnboende visar – 3,3 mnkr. Åtgärder är planerade och verkställs successivt
genom nytt boende. Förändringen bedöms ge en minskad kostnad under 2022.
Under en tid har utbetalning för ersättningen för de 20 första timmarna minskat inom
personlig assistans. Det har inneburit att prognosen ändrats till + 1,4 mnkr.
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En översyn av boendestödet har gjorts under året för att få kostnaderna att komma i paritet
med liknade kommuner vilket kommer ge + 1 mnkr på helår.
Utöver ovanstående finns det ett antal andra mindre förändringar som sammantaget
påverkar resultatet motsvarande + 1,2 mnkr.
Vård och omsorg -3,0 mnkr
Särskilt boende visar en prognos på - 0,3 mnkr vilket är en klar förbättring sen tidigare
prognoser. Verksamheten dras med ett tidigare intäktsbortfall på grund av låg beläggning på
de särskilda boendeplatserna, vilket nu inte längre är fallet. En del av avvikelsen utgörs av
personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på Fiskebäcks
äldreboende. Under rubriken Ledning återses motsvarande kostnad för denna detta.
Stängningen av avdelningen Skäret på Skärgårdshemmet genomfördes vid halvårsskiftet och
påverkar nu avdelningens ekonomiska utfall och prognospositivt.
Hemvården prognostiserar – 9,2 mnkr till följd av minskade intäkter och mindre beställda
hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar att få ihop ett schema under dagen
som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av
personaltimmar vissa perioder under dagen beroende på att omsorgsinsatserna
huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Ett arbete pågår kontinuerligt
med att följa upp beställda timmar i förhållande till tillgänglig personaltid.
Hemsjukvården, sjuksköterskeenheten, har en prognos på – 1,3 mnkr vilket är en klar
förbättring sedan U3. Enheten arbetar intensivt med sitt bemanningsbehov i syfte att klara
sitt uppdrag avseende den kommunala hälso- och sjukvården.
De statliga medlen för äldreomsorgssatsningen, + 7,8 mnkr påverkar resultatet så att
beräknad prognos blir -3,0 mkr. Medel har då bl.a. använts till anordnande av utbildning för
ett antal medarbetare som ingår i satsningen i äldrelyftet där ekonomiskt bidrag utges från
staten för lön till outbildad personal som ges möjlighet att studera till undersköterska.
Åtgärder för budget i balans
Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års
budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen
verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte
klarar det i sin verksamhet lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för
att aktiviteter beslutas och genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två
nivåer inte lyckats med sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då
tas ärendet till socialnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska
handlingsplaner kommer då att redovisas i sin helhet i socialnämndens ekonomiska
uppföljningar och rapporter. Underliggande aktiviteter redovisas bara övergripande i
nämndens uppföljningar och rapporter.
För 2021 befarades ett underskott tidigt och redan vid uppföljning U1 i februari startades
omgående ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå.
Åtgärder togs fram på enhetsnivå motsvarande 11,1 mnkr.
Obs. att resultatet av alla åtgärder är inräknade i årsprognosen.
Socialnämnden beslutade dessutom om åtgärder som finns i tabellen nedan (rad 1-2)
motsvarande 2,4 mnkr i samband med april månads sammanträde.
I samband med uppföljning i april försämrades prognosen med - 5,1 mnkr på grund av
nya/ökade placeringskostnader för barn och unga varvid socialnämnden tillskrev
Kommunfullmäktige (KF) i ärendet.
KF godkände i juni 2021 en negativ budgetavvikelse om - 5,1 mnkr för socialnämnden med
hänsyn till placeringar.
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KF beslutade också att godkänna socialnämndens begäran att använda tidigare överskott
2,450 mnkr för att täcka en del av de befarade underskottet.
I samband med redovisning av det ekonomiska utfallet för september månad uppdrog
socialnämnden åt förvaltningen att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan i syfte att kunna starta
verksamhetsåret 2022 i bättre ekonomisk balans. Socialnämnden godkände och beslutade
om åtgärdsplanen (som framgår i ovanstående tabell rad 3 - 7) i samband med oktober
månads sammanträde.
De nya åtgärderna på rad 3 - 7 bedöms ge effekt först under 2022.
Åtgärder belopp i tkr:
Minskning av 8 säboplatser
Ytterfall i Hemtjänst
Minskat antal externa vårdplatser
Anpassning hemtjänsten centrum
Barnboendeverksamhet

Belopp helår
1 300
1 095

Effekt i år
1 300
1 095

4 628
3 100
2 000

Minskning av vuxenplacering

2 268

Uppsägning av lokal

193
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Budgetramar 2021

Total ram 2021, budgetbeslut KF 201021
Lönerevision 2020
Lönerevision 2021
Indexuppräkning externa kostnader
Uppräkning interna priser
Budgetkompensation kap.tj.kostnader inv.
Sänkt internränta
Ramjusteringar mellan nämnderna

-399 270

-379 380

Total ram 2021

-412 542

-6 677
-5 642
-974
-740
0
41
1 077
-392 294

-19 890

-403 342

-358

-20 248

-422 565

-355 497

-47 845

-72 671

-48 198

-8 436
-6 193
-389
-1 427
-11
1 879
-1 145

-840
-1 016
-288
-24

-1 333

-1 014
-539
-488
-14
-60
38
1 333

-530
-424
-444
-361
-878
2 063
-83

-371 219

-51 346

-73 414

-48 855

-2 139

-925 620

-53 347

-978 967

982 867

5 900

9 800

-959 829

-19 137

-978 967

982 867

5 900

9 800

-315

-2 454

17 496
13 814
3 256
2 566
949
-4 021
150
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 136

2021-11-17

Dnr 2021-000409

Riktlinjer för medarbetarplattform för Lysekils kommun
Sammanfattning
Syftet med medarbetarplattformen är att tydliggöra vilka förväntningar och krav
som ställs på medarbetare i Lysekils kommun samtidigt som det slås fast att
kommunen som arbetsgivare strävar efter att skapa goda förutsättningar för ett gott
medarbetarskap.
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-13, § 36 Riktlinjerna för
Medarbetarplattform för Lysekils kommun. Enligt dokumentet skulle en översyn
gjorts inför 2021.
En översyn har gjorts av dokumentet och en mindre revidering är gjord i första
stycket, från ”Syftet med Lysekils kommuns medarbetarplattform är att tydliggöra
vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun.” till
”Syftet med Lysekil kommuns medarbetarplattform är att skapa bästa möjliga
förutsättningar för dig som medarbetare”.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 182
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28
Riktlinjer för medarbetarplattformen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för medarbetarplattform för Lysekils
kommun.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare
E-signering:
FA684F155E2FBF6B879640E0E97B95D0C607B82C2F

Utdragsbestyrkande

Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Medarbetarplattform
för Lysekils kommun

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2021-11-17, § 136

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2024-12-31

Dokumentansvarig:

Kommundirektören

Dnr:

LKS 2021-000409

Medarbetarplattform

SVERIGES
VIKTIGASTE
JOBB

Medarbetarplattform

S

Syftet med Lysekil kommuns
medarbetarplattform är att skapa
bästa möjliga förutsättningar för dig
som medarbetare. Förväntningarna
på dig sommedarbetare är höga men
kommunen har också en stark tilltro
till att du görett bra jobb.
Arbetsklimatet tillåter nyaidéer, nya
arbetssätt och nya lösningar.
Det är alla vi som arbetar inom
Lysekils kommun som tillsammans
skapar verksamheter som gör skillnad
i människors vardag och bidrar till
samhällsutvecklingen. Vårt arbete
sker inom ramen för kommunens
styrmodell vars bärande delar är
vision, värdegrund och kvalitetssäkring
av verksamhetens grunduppdrag.

Trygg
medarbetare

– du förstår och tar
ansvar för uppdraget

Verksamheten är till för att leverera de bästa
tjänsterna och den bästa servicen gentemot de
privatpersoner, företag och organisationer som vi
finns till för. Det är i mötet med kunderna som vår
organisation skapar värde genom god service och
professionell myndighetsutövning. Vi arbetar på
uppdrag av våra politiker som ytterst formulerar
våra uppdrag utifrån sin tolkning av samhällets
behov och tillgängliga resurser.
Det innebär att du som medarbetare
•

Aktivt bidrar till att verksamhetens
uppdrag och mål nås.

•

Följer beslut, lagar, regler och avtal.

•

•

•

•
•

Utför arbetet med god kvalitet.

Tar ansvar för att hålla dig uppdaterad
inom ditt arbetsområde/yrke.
Förvaltar kommunens resurser väl.

Ser ditt uppdrag som en del av den
kommungemensamma helheten.

Tar ansvar för att söka information och
hålla dig uppdaterad om vad som händer
i din förvaltning och i kommunen.

Kreativ
medarbetare

– du utvecklas och gör nytt

Vi skapar värde för våra kunder genom att
förenkla, förnya och förbättra verksamheten
i en lärande organisation.
Det innebär att du som medarbetare
• Är öppen och vågar pröva nytt.
•
•
•

Aktivt medverkar till förbättringar och
anpassar dig till nya förutsättningar efter det
att gemensamma mål satts på din avdelning/
enhet.

Delar med dig av din kunskap och kompetens.
Tar ansvar för din arbetssituation och
utveckling.

Engagerad
medarbetare

– du engagerar dig i ditt
arbete och visar yrkesstolthet

Vi är många som arbetar med att ge invånare,
besökare och verksamheter i Lysekils kommun
service, stöd och hjälp. Tillsammans har vi omfattande kunskap och kompetens som skapar värde
i mötet med våra kunder.
Det innebär att du som medarbetare
• Utgår från kundens behov.
•

Tar initiativ och bidrar till att uppnå
verksamhetens kvalitetsfaktorer och
utvecklingsmål.

•

Samarbetar och bidrar aktivt till en god
arbetsmiljö.

•

Motverkar diskriminering i alla dess former.

•

•

•

Tar ansvar för egen hälsa och välmående.
Utövar ett gott värdskap och ett gott
bemötande.
Aktivt deltar i möten och samtal.

VIKTIGASTE

Lysekils kommun som arbetsgivare strävar efter att ge dig goda
förutsättningar och möjligheter till utveckling för att du ska lyckas
med ditt uppdrag och bidra till att verksamheterna når uppsatta
mål. Uppföljning sker i medarbetar- och lönesamtal.

”Förväntningarna på dig som medarbetare
är höga men kommunen har också en stark
tilltro till att du gör ett bra jobb.”

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 135

2021-11-17

Dnr 2021-000410

Riktlinjer för chefsplattform för Lysekils kommun
Sammanfattning
Syftet med chefsplattformen är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs
på chefer i Lysekils kommun samtidigt som det klargörs att kommunen som
arbetsgivare har ett ansvar för att skapa förutsättningar för cheferna att utöva
chefskapet.
Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-16, § 153 chefsplattform för Lysekils
kommun. En översyn har gjorts av dokumentet och en mindre revidering är gjord i
första stycket, från ”Syftet med Lysekil kommuns chefsplattform är att tydliggöra
vilka förväntningar och krav som ställs på en chef i Lysekils kommun” till ”Syftet
med Lysekil kommuns chefsplattform är att skapa bästa möjliga förutsättningar för
dig som chef och ledare”.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 181
Chefsplattform för Lysekils kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Chefsplattform för Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare
E-signering:
FA684F155E2FBF6B879640E0E97B95D0C607B82C2F

Utdragsbestyrkande

Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Chefsplattform

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2021-11-17, § 135

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2024-12-31

Dokumentansvarig:

Kommundirektören

Dnr:

LKS 2021-000410
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Riktlinjer för chefsplattform
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Inledning och syfte
Syftet med Lysekil kommuns chefsplattform är att skapa bästa möjliga förutsättningar
för dig som chef och ledare. Förväntningarna på dig som chef är höga men kommunen
har också en stark tilltro till att du klarar ditt uppdrag. Kommunens löfte till dig som
chef är att skapa rätt förutsättningar och undanröja hinder.
I Lysekils kommun innebär chefskap en formell roll i organisationen med ansvar för
verksamhet, ekonomi och personal.
Ledarskap är det sätt på vilket chefen använder sitt mandat. Det styr hur
arbetsuppgifterna ska utföras och innebär att chefen genom medarbetarna uppnår
såväl kvantitativa som kvalitativa resultat.
Chefskapet i Lysekils kommun utgår från kommunens styrmodell vars bärande delar är
vision, värdegrund och kvalitetssäkring av verksamhetens grunduppdrag.

Säker chef – du ansvarar för verksamhet, ekonomi och
personal
Verksamheten är till för att leverera de bästa tjänsterna och den bästa servicen
gentemot de privatpersoner, företag och organisationer som vi finns till för. Det är i
mötet med kunderna som vår organisation skapar värde genom god service och en
professionell myndighetsutövning. Vi arbetar på uppdrag av våra politiker som ytterst
formulerar vårt uppdrag utifrån sin tolkning av samhällets behov och tillgängliga
resurser.

Det innebär att du som chef
•

Planerar, genomför och följer upp verksamheten i enlighet med Lysekils
kommuns styrmodell.

•

Är väl förtrogen med kommunens organisation och beslutsprocesser.

•

Har förmåga att fatta och verkställa beslut.

•

Är arbetsgivare och arbetar utifrån kommunens styrdokument och den
lagstiftning som reglerar verksamheten och förhållandet mellan arbetsgivare
och arbetstagare.

•

Upprättar budget utifrån tilldelad ram och gör uppföljningar av verksamhet och
ekonomi i enlighet med Lysekils kommuns styrmodell och riktlinjer för
ekonomistyrning.

•

Tar ansvar för att tillgängliga resurser används effektivt och att verksamheten
bedrivs inom fastställda ekonomiska ramar.
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Initiativrik utvecklare – du förbättrar och spanar
Vi skapar värde för våra kunder genom att förenkla, förnya och förbättra verksamheten
i en lärande organisation.

Det innebär att du som chef
•

Arbetar med ständiga förbättringar.

•

Vågar pröva nytt och utvärdera.

•

Uppmuntrar medarbetarnas kreativitet.

•

Tar initiativ och använder ditt handlingsutrymme.

•

Följer vad som sker i omvärlden och har förmåga att möta förändringar.

•

Kommunicerar och samverkar med viktiga aktörer.

•

Identifierar och analyserar problem och har förmåga att prioritera de aktiviteter
som skapar mest värde

•

Ser verksamheten som en del av den kommungemensamma helheten.
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Klar ledare – du bygger relationer och kommunicerar
Ledarskap handlar om hur uppgifterna ska lösas. En ledare skapar resultat genom sina
medarbetare och kommunicerar väl både internt och externt.

Det innebär att du som chef
•

Organiserar och leder verksamheten i dialog med medarbetarna

•

För en dialog med medarbetarna om utvecklingen av grunduppdraget
(indikatorer) och utvecklingsmål så att de blir begripliga och möjliga att nå.

•

Är en god förebild och bärare av de värderingar som uttrycks i Lysekils
kommuns styrdokument.

•

Agerar övertygande, tillitsfullt och oberoende – skapar förtroende.

•

Skapar förutsättningar för medarbetarnas prestationer.

•

Fungerar som bollplank och stöd.

•

Skapar motivation, teamkänsla, öppenhet och trygghet.

•

Utvecklar och följer upp individens och gruppens kompetens.

•

Delegerar och fördelar ansvar och befogenheter så att delaktighet uppnås.

•

Följer upp och ger återkoppling på medarbetarnas resultat.
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Kommunens löften till dig som chef
Arbetsgivaren stödjer dig som chef genom att skapa rätt förutsättningar och
undanröja hinder för uppdraget.
Det innebär att arbetsgivaren
•

Tydliggör ditt uppdrag och ansvar

•

Ger dig en bra introduktion och överlämning i ett nytt uppdrag samt
uppföljning av detta.

•

Kontinuerligt ger den information som behövs för uppdraget

•

Har en tydlig styrmodell och tydliga styrdokument

•

Organiserar verksamheten på ett sådant sätt att storleken/ komplexiteten
på ansvarsområdet samt tillgängliga stödfunktioner gör det möjligt att
leva upp till förväntningarna på dig som chef

•

Erbjuder och tillhandahåller kompetensutveckling i chefsrollen

•

Erbjuder möjlighet till olika typer av stöd i chefsrollen
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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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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 134

2021-11-17

Dnr 2021-000122

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete i Lysekils kommun
Sammanfattning
Lysekils kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare med en arbetsmiljö
som främjar hälsa, utveckling och arbetsglädje. Som ett stöd i att nå kommunens
mål har en riktlinje för hälsofrämjande arbetet tagits fram. En viktig del i riktlinjen
är att höja friskvårdsbidraget till kommunens medarbetare från 800 till 1 500 kr. En
bedömning är att den nya riktlinjen blir ett bra verktyg för verksamheterna i det
fortsatta arbetet med hälsofrämjande insatser.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 180
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete
Nuvarande friskvårdspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar dokumentet Riktlinjer för hälsofrämjande arbete. Den
nuvarande friskvårdspolicyn för Lysekils kommun upphöra därmed att gälla.
Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ansvarar för att inom egen ram
finansiera friskvårdsbidraget.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare
E-signering:
FA684F155E2FBF6B879640E0E97B95D0C607B82C2F
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Riktlinje för hälsofrämjande aktiviteter
Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. Det innebär att alla ska ha samma
möjligheter till en god hälsa. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga
sjukdomar. Med denna utgångspunkt bereds denna riktlinje.
Lysekils kommun vill skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetare ska känna sig
kreativa, trygga och engagerade. Arbetsmiljön skall kännetecknas av anställdas och
arbetsgruppers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Medarbetarnas hälsa,
utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv verksamhet.
Den anställde är själv ytterst ansvarig för sin hälsa och för utvecklingen av sina
personliga resurser.
Hälsofrämjande aktiviteter kan främja ett gott arbetsklimat och öka individers och
gruppers förmåga att utöva sina arbetsuppgifter på bästa sätt, vilket också är en viktig
del i en effektiv personalpolitik.
Att medverka till ökat välbefinnande är ett ansvar såväl för chefer, medarbetare och
förtroendevalda i Lysekils kommun.
För att påverka medarbetarens hälsa i en positiv riktning, ska Lysekils kommun ge ett
aktivt stöd och uppmuntra olika former av hälsofrämjande aktiviteter.

Mål för våra hälsofrämjande aktiviteter
Riktlinjen för hälsofrämjande aktiviteter ska ses som en del i kommunens övergripande
målsättning om en välmående organisation.
Målet är också att:
•

Minska den upprepade korttidssjukfrånvaron och öka frisknärvaron.

•

Genom en god arbetsmiljö, såsom exempelvis öka trivseln och gemenskapen på
arbetsplatsen, göra Lysekils kommun till en attraktiv arbetsgivare.

•

Skapa intresse och engagemang för den egna hälsan.

•

Skapa ett aktivt nyttjande av olika aktiviteter som ska främja hälsa och
välbefinnande.

•

Förbättrad hälsa och kondition leder till ökad effektivitet i arbetet.

•

Färre arbetsskador och minskat behov av rehabiliteringsinsatser.
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Ansvarsområden i Lysekils kommun
Medarbetare
Den anställde är själv ytterst ansvarig för sin personliga hälsa och för
utvecklingen av sina personliga resurser.
Chefer
Chefen ansvarar för att verksamheten arbetar med och lever upp till riktlinjen
för hälsofrämjande aktiviteter. Åtgärder och aktiviteter som genomförs skall
bl.a. vara ett stöd för chefen i detta arbete. Chefen har ett ansvar att
kommunicera och informera om riktlinjen till sina anställda.
Centrala samverkansgruppen
Centrala samverkansgruppen utgör samverkansorgan för övergripande
hälsofrämjande. I gemensam samverkan ska dialog kring hälsoarbete föras.
HR avdelning
HR avdelningen har uppdraget att samordna, driva och utveckla det
hälsofrämjande arbetet i kommunen. Det åligger HR avdelningen att årligen i
årsredovisningen återrapportera om utnyttjandet av Friskvårdspengen.

Friskvård
Friskvård utgörs av samtliga åtgärder som stimulerar individer och grupper till egna,
aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte.

Subvention för friskvård
Inom ramen för det hälsofrämjande arbetet är, nå målsättningen ”förbättrad hälsa och
ökat välbefinnande bland kommunens anställda, är det viktigt att stödja kommunens
medarbetare i olika hälsobefrämjande aktiviteter. Särskilt viktigt är det att nå ut till
inaktiva och de som utifrån sina arbeten behöver god fysik och god kondition.

Friskvårdspeng
Friskvårdspengen kan utnyttjas av tillsvidareanställd personal samt de som har en
anställning i 6 månader eller längre, i Lysekils kommun. Som anställd får du ett
friskvårdsbidrag på 1 500 kronor per person och år.
Friskvårdstiden ligger utanför arbetstid. Bidraget är möjligt att använda på gym,
friskvårdsanläggningar och sportanläggningar i hela Sverige.
Nuvarande skatteregler begränsar vilka aktiviteter som kan omfattas av en
friskvårdspeng. Det är den anställdes ansvar att kontrollera om den valda aktiviteten är
godkänd för utbetalning av friskvårdspengen. Vid tveksamhet - kontakta närmaste chef
eller HR avdelningen. Förmåner - Företag och organisationer | Skatteverket
Kvittot hanteras utifrån gällande rutiner. Den anställde har möjlighet att fördela
beloppet vid flertal tillfällen under ett år.
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Personalstöd
Med syfte att få friskare anställda och få ner vår sjukfrånvaro, erbjuds personalstöd
genom en extern part, som ger stöd och vägledning dygnet runt till alla anställda i såväl
arbets- som privatrelaterade frågor, stora eller små. Stödet ges inom psykosociala,
juridiska och ekonomiska områden. Det kan handla om problem i samband med kris,
skilsmässa, bodelning, vårdnadstvist, försäkringsfrågor, ekonomisk rådgivning, stress,
missbruk, samarbetssvårigheter, mobbing etc.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser
Den anställde är själv ytterst ansvarig för sin hälsa och för utvecklingen av sina
personliga resurser. Lysekils kommun kommer arbeta med förebyggande insatser och
hälsofrämjande insatser för att sänka sjukfrånvaron, ex kan nämnas
friskvårdsaktiviteter, föreläsningar för att stärka chefer och medarbetarnas hälsa.
Önskemål av olika insatser tas upp med chef.
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