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Tid och plats  Torsdagen den 3 mars 2022 kl. 09:00 – 12.15 
Kommunfullmäktigesalen 
 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Lars Björneld (L), ordförande 
Ulf Hanstål (M), vice ordförande, §§ 19–36, 38–45 
Roger Siverbrant (S) 
Linn Nielsen (C) ersätter Lars Nielsen (C) 
Marie Erbéus (MP) 
Bo Gustafsson (LP) 
Fredrik Häller (LP) 
Tommy Westman (SD) 
Bengt-Olof Andersson (V) ersätter Leif Ahl (K) 
 

Ersättare 
 

Wictoria Insulan (M), §§ 19–36, 38–45 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäv 

Måns Werner förvaltningschef 
Anna Wigell, avdelningschef plan och bygg 
Linda Wising, verksamhetsutvecklare 
Jenny Clasborn, avdelningschef serviceavdelningen, §§ 1–17 
Christian Wrangmo, avdelningschef tekniska avdelningen, §§ 1–12 
Daniel Jacobs, ekonom, §§ 1–4 
Magnus Eriksson, trafikingenjör, §§ 1–10 
Maissa Bittar, samordnare, §§ 4–6 
Margareta Govik, enhetschef park och gata, §§ 5–10 
Jeanette Almroth, exploateringsingenjör, §§ 10–11 
Stina Noren, planarkitekt, §§ 10–12 
Cecilia Segerstedt, bygglovsarkitekt, §§ 13–24 
Ebba Holmström, bygglovshandläggare, §§ 13–24 
Linda Siljhage, bygglovshandläggare, §§ 13–24 
 
Ulf Hanstål (M), § 37 
Wictoria Insulan (M), § 37 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 19–45 

 
Sekreterare 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
Madelene Johansson 
 

 
Ordförande 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
Lars Björneld 
 

 
Justerare 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
 Ulf Hanstål, §§ 19–36, 38–45 
 

 
Justerare 
 
 

Digital signering 
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Fredrik Häller, § 37 
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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
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Protokoll från sammanträde 
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kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 19 Dnr 2021-000845 

Fastställande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg 
av § 45 Ledamotsinitiativ angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen 
Grundsund. 
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§ 20 Dnr 2021-000846 

Information från förvaltningschef och ordförande 
Förvaltningschef 

− Möjlig påverkan på kommunen med tanke på Ukrainasituationen.  

− Budgetdialog den 7 april - Dialog om inriktningen för nämndens arbete, 
prioriteringar och utvecklingsområden för 2023 utifrån nuläge, 
samhällstrender och viktiga fokusfrågor för verksamheten.  

− www.lysekil.se/projekt - här gör vi förbättringar.  

o Skyltar med information om projekt och vad förvaltningen gör.  
o Medborgare blir mer delaktiga.  
o Länk och QR-kod leder till webbsida om projekt. 
o Webbsidan fylls på löpande.  
o Möjlighet att koppla till exempelvis annons i LP varje månad.     

Ordförande 
− Ordförande och vice ordförande träffade kommunrevisorerna 2022-03-04.  
− 2022-03-02 godkände kommunstyrelsen förslag till samrådsredogörelse 

gällande ny översiktsplan för Lysekils kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  

http://www.lysekil.se/projekt
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§ 21 Dnr 2021-000751 

Behörighet att underteckna handlingar inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
Sammanfattning 
Behörighet att underteckna handlingar inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde behöver uppdateras: 

• IT-avdelningen har flyttat från samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen från och med 2022-01-01. 

• Enhetschef behöver tilldelas behörighet att underteckna handlingar som ingår 
i den löpande verksamheten och för att kunna arbeta effektivt. 

• Behörighet att underteckna indrivning av fordringar tas bort eftersom den 
ingår i den löpande verksamheten enligt punkt två i dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Reviderad behörighet att underteckna handlingar inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna revideringen av dokumentet 
behörighet att underteckna handlingar inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 22 Dnr 2021-000073 

Årsrapport 2021 
Sammanfattning 
Förvaltningen lämnar redovisning av 2021 års verksamhet och ekonomiska resultat i 
bilagd rapport. Rapporten innehåller en verksamhetsbeskrivning, rapport om 
måluppfyllelse, ekonomisk analys samt beskrivning av verksamhetens utmaningar 
inför de kommande åren.  

Resultatet mot budget är ett underskott på 2,1 mnkr.  Prognosen per oktober visade 
på ett underskott på 0,7 mnkr, sedan tillkom kostnader för snöröjning och ett ökat 
pandemilager i december. Under året har pandemin påverkat 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Vissa verksamheter har kunnat 
utföra sitt arbete på distans medan andra verksamheter har varit tvungna att vara på 
plats för att kunna utföra sitt uppdrag. Sjukfrånvaron har varit högre 2021 än vid 
jämförelse som redovisades för helåret 2020. Pandemin har inneburit att 
medarbetare uppmanats att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom. 
Förvaltningen har bidragit till kommunens trygghetsarbete genom att skapa 
attraktiva och säkra platser. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
samhällsbyggnadsnämndens beslutade utvecklingsmål har fallit ut ganska väl under 
2021. Målen är omfattande och komplexa och har en långsiktig inriktning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Årsrapport 2021 för samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2021.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 23 Dnr 2021-000755 

Information om reviderad delegationsordning  
Sammanfattning 
Måns Werner informerar om ändringar i delegationsordningen. Beslut om ny 
delegationsordning kommer att tas vid nämndens sammanträde 2022-03-31. 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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§ 24 Dnr 2021-000634 

Riktlinjer för kommunens tjänstebilar 
Sammanfattning 
Serviceavdelningen fick uppdraget att ta fram riktlinjer för kommunens tjänstebilar 
under 2021. Kommunen har tidigare inte haft riktlinjer för tjänstebilar.                                                                                                                      

Riktlinjerna är framtagna utifrån Lysekils kommuns klimatmål och beslut att 
kommunens tjänstefordon ska vara fossilfria 2030. Ett stöd i framtagandet har varit 
att titta på andra kommuners riktlinjer för fordon. Riktlinjerna har varit på remis i 
kommunledningsgruppen för synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-02 
Riktlinjer för kommunens tjänstebilar 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna framtagna 
riktlinjer för kommunens tjänstebilar.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 25 Dnr 2022-000058 

Lysekils kommuns cykelplan  
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en cykelplan för Lysekils kommun. Planen är ett dokument som ska hjälpa 
förvaltningarna att planera för nya cykelvägar men också för att göra hela cykelnätet 
attraktivare och i förlängningen öka andelen cyklande i kommunen och minska 
resorna med bil.  

I planen finns förslag i vilken ordning man ska bygga ut cykelnätet och vilka 
kostnader det kan röra sig om för att hjälpa förvaltningarna i deras arbete.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Lysekils kommuns cykelplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Häller (LP): Tilläggsförslag att genomförandet av cykelplanen ska beaktas i 
kommunens parkeringsstrategi. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna Lysekils kommuns cykelplan och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.  

Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden godkänner tilläggsförslaget och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt tillägget.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Lysekils kommuns cykelplan med tilläggsförslag att genomförandet av cykelplanen 
ska beaktas i kommunens parkeringsstrategi.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 26 Dnr 2022-000059 

Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en 
lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade maträtter 
till förbipasserande. I dessa riktlinjer har vi även med så kallade kafévagnar som är 
mindre och inte behöver elförsörjning.  

Efter försöksverksamhet med foodtrucks/matvagnar behöver 
samhällsbyggnadsförvaltningen och verksamhetsutövare riktlinjer att förhålla sig till 
för en trivsam och säker verksamhet med foodtrucks, matvagnar och kafévagnar.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 27 Dnr 2021-000603 

Svar på återremiss om markupplåtelse i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-11-03, § 179, till 
samhällsbyggnadsnämnden för att 

− minimera/förenkla antal enheter (kr/kvm, kr/år, kr/månad...) i taxan samt 

− att förenkla, se över och minimera antalet olika taxenivåer samt 

− även täcka övriga verksamheter som inte är specifikt nämnda i 
taxedokumentet 

− och indelas i olika taxezoner utifrån "attraktivitet" 

Härtill ska särskilt beaktas att dokumentet ska vara enkelt att kommunicera samt 
förstå för allmänhet och näringsliv. 

Samtidigt ska regler för taxor för markupplåtelse och parkering ges en översyn så att 
differentiering mellan attraktivitet och säsongsanpassning uppmuntras. 

Därutöver bör det säkerställas att reglerna och taxorna står i samklang med 
varandra. Reglerna bör dessutom ges en språklig översyn. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Reviderat förslag om taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för 
markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 28 Dnr 2022-000056 

Initiativärende angående parkeringssituationen sommartid för 
fastboende i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Ärendet gäller ett ledamotsinitiativ om fri parkering en timme med p-skiva för fast 
boende i Lysekils kommun. Förvaltningen förslag är att avslå ledamotsinitiativet då 
det inte är juridiskt genomförbart i sin helhet och innebär svårigheter för trafikanter 
och kommunens tekniska avdelning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Ledamotsinitiativ 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativet om att den första 
timmen på alla kommunala avgiftsbelagda parkeringar ska vara avgiftsfri för fast 
boende bilägare i Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Ulf Hanstål 
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§ 29 Dnr 2022-000039 

Information om detaljplanering för februari 2022 
Sammanfattning 
Anna Wigell, avdelningschef plan och bygg, informerar nämnden om detaljplanering 
för februari 2022.  

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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§ 30 Dnr 2022-000086 

           MG 2018-368 
Exploatering Spjösvik/Lyse Berga 3:1 m.fl., beslut om pris för tomt nr 8  
Sammanfattning 
En fastighetsägare i Spjösvik har genom förlikningsavtal rätt till förtur vid val av 
tomt i kommande försäljning. Inom aktuellt område kommer merparten av 
tomterna att ingå i en markanvisning. Samhällsbyggnadsförvaltingen vill ge 
fastighetsägaren möjlighet att välja en av dessa tomter avskilt från markanvisningen. 
Pris för tomten behöver fastställas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Värdeutlåtande 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att prissättning sker i enlighet med genomförd 
värdering. Pris för tomt nr 8 (Lyse-Berga 3:68) bestäms till 1 700 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Avdelningen för plan och bygg 
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§ 31 Dnr 2022-000091 

Information om exploateringsprojekt Valbodalen 
Sammanfattning 
Stina Norén, bygglovsarkitekt, informerar nämnden om detaljplan för Valbodalen. 

Förvaltningens bedömning vid beredning av planbesked 2015 
− behov av ytor för etablering av marinanknutna verksamheter 
− utveckling av småbåtshamnen 

Det finns en förstudie från 2011 samt ej beslutad ansökan om planbesked 
− Geotekniska förutsättningar i området 
− Havsnivåhöjningar 

Tillåten användning i dag 
− hamn 
− småindustri 
− småbåtshamn (klubblokal, kontor, sjöbodar)  

Projektgrupp från samhällsbyggnadsförvaltningen och avdelningen för hållbar 
utveckling 

− Uppdrag att sätta ramarna för detaljplanen: 
− Geografisk avgränsning 
− Övergripande situationsplan för hur marken ska användas 
− Beskrivning av föreslagen markanvändning (exempelvis utökad 

småbåtshamn, typ av marinanknuten verksamhet) 
− Översiktlig kalkyl för genomförandet 
− Tidplan för detaljplanen (och eventuellt genomförandet) 
− Förslag till inriktningsbeslut inför framtagande av samrådshandling 

Möte med verksamhetsutövare i området. 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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§ 32 Dnr 2022-000016 

              B 2021-1022    
  
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal och 
infartsväg till Skaftö-Backa 3:494 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av båtförvaringshall. Till 
fastigheten ska en ny infartsväg upprättas. Marken som ska bebyggas klassas som 
brukningsvärd jordbruksmark och har i ett bevarandeprogram bedömts vara 
värdefull ur både naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Marken ägs i dagsläget av 
Lysekils kommun. Förvaltningen bedömer att positivt förhandsbesked inte kan 
medges då brukningsvärd jordbruksmark ej får bebyggas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 
Ansökan inkom 2021-10-28 
Beskrivning inkom 2021-10-28 
Situationsplan inkom 2021-12-14 
Remissyttrande från Mark- och exploatering inkom 2021-12-21 
Remissyttrande från Räddningstjänsten inkom 2022-01-13 
Remissyttrande från Miljöenheten inkom 2022-01-12 
Remissyttrande från Trafikverket 2022-02-14 
Grannyttranden inkom mellan 2022-02-04 och 2022-02-17 
Sökandes svar på yttranden inkom 2022-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linn Nielsen (C): Återremiss med anledning att besluta om avyttring av mark eller 
inte innan beslut om bygglov ges. Mark- och exploatering ska ta fram underlag och 
förslag till beslut om försäljning till nästa nämnd.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet med anledning att 
besluta om avyttring av mark eller inte innan beslut om bygglov ges. Mark- och 
exploatering ska ta fram underlag och förslag till beslut om försäljning till nästa 
nämnd. 

Beslutet skickas till 
Skaftö-Backa 3:494 
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§ 33 Dnr 2022-000079 

          B 2021-763 
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 
och garage Evensås 1:148 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för tilltänkt avstyckning på fastigheten Evensås 
1:148. Marken som avses att bebyggas ligger utanför detaljplan och 
områdesbestämmelser, men ligger inom ett större område som utgör riksintresse för 
friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken samt högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § 
Miljöbalken.  

Platsen angränsas av väg 785 och bebyggda bostadshus.     

Av kommunens översiktsplan för området framgår att platsen ligger inom R18 
betecknat område (Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med 
natur- och kulturvärden och stort bebyggelsetryck). Platsen ansluter även till F 
betecknat område (Naturreservat). Enligt den fördjupade översiktsplanen ingår 
marken inom kartering för jordbruksmark som bör värnas och ej bebyggas. Av 
översiktsplan kan bostäder komma till stånd om det finns särskilda skäl. Som 
särskilt skäl har i det aktuella ärendet varit prövning av alternativa platser inom 
stamfastigheten Evensås 1:148, där inga andra lämpligare platser har kunnat hittats 
utan att göra stora åverkningar i berg- och landskapsbilden.    

I ärendet har remissinstanser har getts möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter. 
Någon erinran om att åtgärden samt platsen skulle anses vara olämplig för sitt 
ändamål har inte angetts. Av remissvaren kan det utläsas att upplysning har lämnats 
av Rambo AB, LEVA i Lysekil AB och Bohusläns museet. Detta i frågor rörande 
utformning, samt krav på placering av anläggning tillhörande byggnadens funktion 
och möjligheten till kommunal service. Det har funnits särskilda skäl att i ärendet 
höra Trafikverket samt Vattenfall. De yttranden som lämnats hindrar inte en 
prövning av platsens lämplighet och således ett positivt förhandsbesked.  

Av utredning i ärendet har det konstaterats att marken som avses att bebyggas inte 
utgör brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap 4 § miljöbalken sett till fastighetens 
placering, arrondering samt natur- och kulturvärden på platsen.  

Vidare har frågor rörande VA, dagvatten samt infrastruktur (trafik) klarlagts och 
bedömts vara möjliga att lösa inom området, och setts som lämpliga i det enskilda 
ärendet och på den sökta platsen enligt 2 kap 5 och 6 § plan- och bygglagen.  

Förvaltning anför vidare att kommande utformningsfrågor behandlas i bygglovet, 
och anser att den sökta åtgärden är lämpligt sett till 2 och 8 kapitlet plan- och 
bygglagen. Förhandsbeskedet skall dock villkors med utformningskrav, och i 
enlighet med det underlag som lämnats av sökande, och yttrande lämnat av 
Bohusläns museet.  Platsen och åtgärden bedöms sammantaget utifrån 
miljösynpunkt lämplig, och en lämplig lösning för vatten- och avlopp kan komma till 
stånd. 
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Sammantaget är ändamålet förenligt med en lämplig markanvändning och förhåller 
sig till den gällande översiktsplanens intentioner. 

Förvaltningen bedömer att den sökta åtgärden som avser förhandsbesked för ett 
enbostadshus uppfyller de krav som ställs enligt 2 kap 2 § PBL och 3 kap 4 § MB, och 
platsen är därmed att anses som lämplig för sökt ändamål. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09 
Ansökan inkommen 2021-08-16 
Situationsplan inkommen 2021-08-16 
Skisser inkomna 2021-08-16 
Bilaga karta över natur- och kulturvärden upprättad 2021-12-29 
Foton upprättade 2021-12-29 
Remissyttrande från Trafikverket inkommit 2021-09-30 
Remissyttrande från Bohusläns museum inkommit 2021-10-11 
Remissyttrande från Vattenfall inkommit 2021-11-11 
Remissyttrande från Rambo inkommit 2021-09-07 
Remissyttrande från Räddningstjänsten inkommit 2021-09-14 
Remissyttrande från LEVA inkommit 2021-09-02 
Remissyttrande från Miljöenheten inkommit 2021-09-09 
Remissyttrande från Planavdelningen inkommit 2021-09-17 
Grannesynpunkt inkommen 2021-09-24 
Sökandens svar på inkomna remissvar inkommit 2021-09-26 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked ges med stöd av 9 
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt 3 kap. 8 § miljöbalken. 

S0m villkor för beslutet gäller följande: Inför kommande bygglovsansökan skall 
huset ges en utformning om högst 1½ plan och förses med ljusmålade träfasader.  

Någon avgift ska inte tas ut i ärendet då den lagstadgade handläggningstiden 
överskridits med mer än 15 veckor. 

Upplysningar 
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
meddelats. 

Ett beslut om positivt förhandsbesked vinner laga kraft om det inte har överklagats 
vid den tidpunkt som infaller senast av följande: 

- Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del 
av beslutet, eller 

- Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Giltighetstid 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 
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Beslutet expedieras 
Sökanden  

Beslutet underrättas 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  

Evensås 1:30   
Evensås 1:102   
Evensås 1:104   
Evensås 1:139  
Evensås 1:146  
Vägeröd 1:121  
Evensås S:9 

Beslutet kungörs 
Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar 
https://poit.bolagsverket.se  
 
Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 
Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 

https://poit.bolagsverket.se/
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§ 34 Dnr 2022-000078 

           B 2020-924 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Bräcke 
1:60 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
Fastigheten är bildad 1967. Positivt förhandsbesked har tidigare getts 2010-04-08 § 
104. Förvaltningens förslag till beslut var även då att något positivt förhandsbesked 
inte kunde ges. Platsen ligger enligt kommunens Översiktsplan från 2006 inom 
skyddszon för Preemraffs industriområde. Enligt riktlinjerna i översiktsplanen får 
ingen ny bostadsbebyggelse eller andra anläggningar som förhindrar industrins 
lämpliga utveckling medges inom skyddszonen. Området kring Preemraff utgör även 
riksintresse för energiproduktion och energidistribution samt riksintresse för 
industriell produktion. Enligt yttrande från Preemraff kan bullerstörningar från 
fartygstrafiken förekomma i området. Det är förvaltningens bedömning att 
eventuella bullerstörningar kan utgöra ett hinder för industrins utveckling och 
positivt förhandsbesked kan därför inte ges. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Ansökan inkommen 2020-10-09 
Situationsplan inkommen 2020-10-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linn Nielsen (C): Förslag att lämna positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Sökande är medveten om att buller från 
närliggande industri kan förekomma.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Linn Nielsens förlag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Linn Nielsen förslag om positivt 
förhandsbesked.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked ges med stöd av 9 
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Sökande är medveten om att buller 
från närliggande industri kan förekomma. 

Någon avgift ska inte tas ut i ärendet då den lagstadgade handläggningstiden 
överskridits med mer än 15 veckor. 

Upplysningar 
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
meddelats. 
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Ett beslut om positivt förhandsbesked vinner laga kraft om det inte har överklagats 
vid den tidpunkt som infaller senast av följande: 

 
- Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del 

av beslutet, eller 
- Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes 

Tidningar. 

Giltighetstid 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet expedieras 
Sökanden  

Beslutet underrättas 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  

Bräcke 1:4 
Bräcke 1:34  
Bräcke 1:59  
Bräcke 1:61   
Bräcke 1:67 

Beslutet kungörs 
Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar 
https://poit.bolagsverket.se  
 
Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 
Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 

https://poit.bolagsverket.se/
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§ 35 Dnr 2022-000015 

           B 2021-665 
Ansökan om förhandsbesked förnybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Lyse-Berga 2:7 
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.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Ansökan inkommen 2021-06-22 
Karta inkommen 2022-01-10 
Flygbild 2022-01-10 
Beskrivning inkommen 2022-01-10 
Flygfoto upprättat 2021-11-30 
Foton daterade 2021-11-16 
Yttrande från Bohusläns museum inkommen 2021-08-17 
Yttrande från miljönämnden i mellersta Bohuslän inkommen 2021-08-02 
Yttrande från planenheten inkommen 2021-08-03 
Kopia på beslut om ingrepp i fornlämning inkommen 2022-02-10  
Grannesynpunkter inkomna 2022-02-21  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linn Nielsen (C): Förslag att lämna positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Nämnden anser inte att bebyggelsen kommer 
störa det närliggande klapperstensfältet och det rörliga friluftslivet i området.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Linn Nielsens förlag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Linn Nielsen förslag om positivt 
förhandsbesked.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked ges med stöd av 9 
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Nämnden anser inte att bebyggelsen 
kommer störa det närliggande klapperstensfältet och det rörliga friluftslivet i 
området. 
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Upplysningar 
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
meddelats. 

Ett beslut om positivt förhandsbesked vinner laga kraft om det inte har överklagats 
vid den tidpunkt som infaller senast av följande: 

- Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del 
av beslutet, eller 

- Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Giltighetstid 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Bilagor 
Bilaga 1 Debiteringsbeslut 

Beslutet expedieras 
Sökanden  

Beslutet underrättas 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  

Kyrkeby 2:1 
Lyse-Berga 1:5  
Lyse-Berga 1:21  
Lyse-Berga 1:133 
Lyse-Berga 2:6  
Lyse-Berga 2:7  
Lyse-Berga 2:8   
Lyse-Berga 2:32  
Lyse-Berga 2:72 
Lyse-Berga 2:104  
Lyse-Berga 2:105   
Lyse-Berga 2:106  
Lyse-Berga 2:110 
Lyse-Berga 2:115 
Lyse-Berga 2:116 
Lyse-Berga 3:1   
Lyse-Berga 5:1   
Skal 1:2   
Lyse-Berga 2:125   
Lyse-Berga S:9   

Beslutet kungörs 
Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar 
https://poit.bolagsverket.se  
  

https://poit.bolagsverket.se/
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Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 
Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 
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§ 36 Dnr 2022-000018 

           B 2021-999 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Skaftö-Backa 3:478 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus i Grundsund. Tillbyggnaden 
utgörs av en frontespis. Byggnaden ingår i en värdefull kulturhistorisk 
bebyggelsemiljö där särskild hänsyn skall tas till bebyggelsens karaktär. Bortsett 
från några mindre ändringar är befintlig byggnad mycket välbevarad. Då bevarandet 
av bebyggelsemiljön i Grundsund är av allmänt intresse ställs höga utformningskrav 
på förändringsåtgärder. Föreslagen tillbyggnad strider mot utformningskraven i 
Plan- och bygglagen. Grannar har ej hörts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Ansökan, inkom 2021-11-22 
Remissyttrande från Bohusläns museum, inkom 2022-01-05 
Fasadritning, inkom 2021-01-19 
Plan- och sektionsritning, inkom 2021-01-19 
Situationsplan, inkom 2021-01-19 
Befintlig fasadritning, inkom 2021-11-01 
Befintlig plan- och sektionsritning, inkom 2021-11-01 
Förslag till kontrollplan, inkom 2022-02-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Erbéus (MP): Bevilja bygglov. Huset har en tillbakadragen placering inom 
område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. Grundsund uppvisar som 
levande fiskesamhälle in på sjuttiotalet modernistiska tillägg på flera byggnader. 
”Den enhetliga och för äldre västkustförhållanden typiska karaktären” ges här större 
spännvidd i formspråket än som jämförelse Fiskebäckskils skutskeppardelar.  

Den föreslagna tillbyggnaden ansluter trots ändrad takvinkel till områdets 
bebyggelsekaraktär. Exemplet bidrar till att visa hur en gammal enkelstuga har 
möjligheten att erbjuda tillräcklig ståhöjd i övervåningen för ett erforderligt 
toalettutrymme. 

Att taklutningen på tillbyggnaden skiljer sig från den på huvudbyggnaden är inte 
ovanligt. Även fönstersättningen följer ett något mer nutida formspråk. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens motiv för avslag på ansökan om bygglov för 
tillbyggnad på Skaftö-Backa 3:478 är vagt motiverade. Föreslagen utformning 
bedöms därför uppfylla kraven på varsamhet för såväl byggnaden som 
bebyggelseområdets karaktär enligt planbestämmelserna. Ansökan är därmed 
planenlig. Bygglov meddelas enligt plan- och bygglagen 9 kap §30 pkt 1a.  

Linn Nielsen (C): Bifall till förvaltningens förslag.  

  



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-03 
 

28 (39) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_SAML_TransactionId 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Marie Erbéus förslag mot Linn Nielsen förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Marie Erbéus förslag om att bevilja 
bygglov.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt plan- och bygglagen 9 
kap §30 pkt 1a samt startbesked med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

Följande handlingar ska lämnas in som underlag för slutbesked:  
- Genomförd och undertecknad kontrollplan 
- Brandskyddsdokumentation  

Upplysning 
Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL. Byggherren 
ansvarar själv för kontrollen av genomförandet.  

Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked och/eller 
för att ta i bruk byggnadsverket innan slutbesked erhållits är 0,5- 50 prisbasbelopp. 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. 

Tidsfristen för beslut började löpa 2022-01-19. Beslutet har tagits inom den 
lagstadgade handläggningstiden. 

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § 
och 10 kap. 25 § PBL. 

Laga kraft 
Ett beslut om bygglov vinner enligt 13 kap. 16§ plan- och bygglagen laga kraft om det 
inte har överklagats vid den tidpunkt som infaller senast av följande: 

• Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del av 
beslutet, eller 

• Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes 
Tidningar 

Verkställbarhet 
Ett beviljat bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, enligt 9 kap. 42 a § 
PBL. Har beslutet vid den tidpunkten ännu inte vunnit laga kraft, görs 
verkställandet på byggherrens egen risk. 
 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.  

Beslutet delges 
Skaftö-Backa 3:478 
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Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar, https://poit.bolagsverket.se  

Kopia till 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den 
fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL. 

Skaftö-Backa 21:10 
Skaftö-Backa 3:479 

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 
Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 

https://poit.bolagsverket.se/
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§ 37 Dnr 2022-000080 

           B 2022-59 
Ansökan om bygglov för installation av solceller Evensås 1:73 
Sammanfattning 
Ansökan avser fasadändring genom tillkommande solceller på tak på enbostadshus. 
Fastigheten är del av sådan värdefull kulturmiljö där undantaget från 
bygglovsplikten för solceller inte gäller. De önskade solcellerna bedöms innebära en 
förvanskning för området som helhet och något bygglov kan därför inte ges. 
Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Ansökan inkommen 2022-01-13 
Situationsplan inkommen 2022-01-13 
Foto inkommen 2022-01-13 
Layout solceller inkommen 2022-01-13 
Översiktskarta upprättad 2022-02-04 
Foto upprättat 2022-01-28 
Kommentarer och foton från sökande inkomna 2022-02-17 

Jäv 
Ulf Hanstål (M) och Wictoria Insulan (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Björneld (L): Återremiss för att informera om att det inte behövs bygglov för 
sökt åtgärd.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att informera om 
att det inte behövs bygglov för sökt åtgärd.  

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 38 Dnr 2022-000019 

          B 2019-706 
Tillsynsärende avseende otillåten byggnation av tillbyggnad Knarrevik 
1:42 
Sammanfattning 
En anmälan om olovligt uppförd altan inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 
2011-11-29. Fastighetsägaren har därefter sökt bygglov i efterhand för altanen. Efter 
överprövningar har Länsstyrelsens beslut att återförvisa ärendet till nämnden för att 
nämnde ska vidta de tillsynsåtgärder som behövs vunnit laga kraft 2019-10-02 
genom beslut i mark- och miljööverdomstolen. Ärendet har därefter inte hanterats 
av förvaltningen. Inkomna foton, kvittokopior, fakturakopior mm påvisar att den 
olovliga åtgärden påbörjades under våren 2010. Då det nu förflutit mer än tio år från 
överträdelsen får samhällsbyggnadsnämnden inte beslut om något föreläggande. 
Ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Översiktskarta upprättad 2022-01-31  
PM upprättat 2022-02-10  
Dokumentation av platsbesök 2012-01-03  
Kopia Byggnadsnämndens beslut 2014-03-06 
Kopia Mark- och miljööverdomstolens beslut 2016-10-18 
Kopia Byggnadsnämndens beslut 2017-06-21 
Kopia Länsstyrelsens beslut 2018-08-23 
Kopia Mark- och miljööverdomstolens beslut 2019-10-02  
Fotografi upprättat 2021-10-19 
Fotografier inkomna 2021-12-19  
Kopia på kvitton fakturor mm inkomna 2021-12-19  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet avskrivs från vidare handläggning 
med stöd av 11 kap. 5 och 20 § § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

Beslutet skickas till 
Martin Jörnelius    
S:t Pauligatan 13 Lgh 1003,  
553 13 Jönköping 
 
Helene Jörnelius    
S:t Pauligatan 13 Lgh 1003,  
553 13 Jönköping 
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Beslutet delges 
Sven-Olov Lindén 
Kågenvägen 020 
454 93 Brastad  

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tog 
del av beslutet.  

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer och 
beslutsnummer framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 
kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

Skicka din överklagan till 
Lysekils kommun 
Bygglovenheten 
453 80 Lysekil 
planochbygg@lysekil.se 
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§ 39 Dnr 2022-000083 

           B 2021-464 
Tillsynsärende - Ovårdad byggnad Gamlestan 1:17 
Sammanfattning 
2021-05-06 inkom det en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen gällande 
ovårdad byggnad. 2021-05-06 samt 2021-05-07 gjordes platsbesök där man kunde 
konstatera att byggnaden var i dåligt skick avseende fasadmaterial där det bland 
annat förekommer röta samt brist på fönsterglas. Man kan också konstatera att 
underhållet på byggnaden varit bristande i ett par år, då byggnaden finns 
dokumenterad på google street view samt att det finns dokumenterade ärenden från 
2008 på förvaltningen gällande fastigheten. 

Fastighetsägarna har informerats om att ett tillsynsärende upprättades 2021-10-15 
och kommunicering inför detta beslut har skett 2021-11-10, inget yttrande har 
inkommit från fastighetsägaren. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. 

Enligt detaljplanebestämmelsen omfattas fastigheten av beteckningen Bq.  

Bostäder med särskild miljöhänsyn. Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelsemiljö. Förändring av befintlig byggnad som förvanskar dess 
yttre form och allmänna karaktär får ej vidtas. Bebyggelsen inom planområdet utgör 
en värdefull miljö. Bebyggelsens yttre och den utvändiga miljön skall behandlas 
pietetsfullt så att den enhetliga och för äldre västkustförhållande typiska karaktären 
bibehålles. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastighetsägarna till Gamlestan 1:17, Pia-Lill 
Hasslöv samt Ronny Hasslöf  ska föreläggas att vidta åtgärd avseende den ovårdade 
byggnaden genom att underhålla den avseende nytt fasadmaterial inom 7 månader 
med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL efter att detta beslut 
har vunnit laga kraft. 

Beslutet skickas till 
Pia-Lill Hasslöv 
Ronny Hasslöv 
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§ 40 Dnr 2022-000085 

           B 2021-1043 
Anmälan om olovlig byggnation på fastigheten Vrångebäck 1:22 
Sammanfattning 
I november 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningens kännedom att en eldstad 
hade installerats på fastigheten Vrångebäck 1:22 utan att något startbesked hade 
getts. Startbesked och slutbesked har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades utan 
att något startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
fastighetsägarna.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-30 
Beräkning byggsanktionsavgift 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL och 9 kap. 13 § 1 st 2 p plan- och byggförordningen (2011:338), 
PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 4760 kronor av Staffan Niemi och Maria 
Naddi. Avgiften ska med solidariskt betalningsansvar betalas till Lysekils kommun 
inom två månader efter att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna 
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§ 41 Dnr 2022-000090 

          B 2022-12 
Anmälan om olovlig byggnation på fastigheten Djupedal 1:17 
Sammanfattning 
Den 30 december 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en 
eldstad hade installerats på fastigheten Djupedal 1:17 utan att något startbesked 
hade getts. Startbesked och slutbesked har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades 
utan att något startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 
Beräkning byggsanktionsavgift 
Fastighetsägarens yttrande inkommit 2022-01-12 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL och 9 kap. 13 § 1 st 2 p plan- och byggförordningen (2011:338), 
PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 4760 kronor av Klara Katarina Hasselrot. 
Avgiften ska betalas till Lysekils kommun inom två månader efter att beslutet har 
delgetts den avgiftsskyldige. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 
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§ 42 Dnr 2022-000084 

           B 2021-1150 
Anmälan om olovlig installation på fastigheten Tuntorp 4:174 
Sammanfattning 
Den 15 december 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en 
eldstad hade installerats på fastigheten Tuntorp 4:174 utan att något startbesked 
hade getts. Bygglov och startbesked har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades 
utan att något startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
fastighetsägarna. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL och 9 kap. 13 § 1 st 2 p plan - och byggförordningen (2011:338), 
PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 4760 kronor av Bo Rosén och Marianne Rosén.  

Avgiften ska med solidariskt betalningsansvar betalas till Lysekils kommun inom två 
månader efter att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna 
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§ 43 Dnr 2021-000848 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-03-03 
Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Handläggare plan och bygg 

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

− Sammanställning av januari månads bostadsanpassningsbidrag.  

Handläggare mark- och exploatering 

− Sammanställning av delegerade beslut under perioden 2021-11-29 -  
2022-02-21 

Handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst 

− Sammanställning av januari månads delegerade beslut färdtjänst och 
riksfärdtjänst.  

Förvaltningschef 

− Delegationsbeslut av förvaltningschef om samråd och miljöbedömning för 
ändring för del av stadsplan 14-LYS-126, Kv. Uranus, Höjdgatan, del av 
Kyrkvik 1:150 m.fl., Lysekil, Lysekils kommun 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokollet 2022-03-03, § 43. 
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§ 44 Dnr 2021-000859 

Redovisning av anmälningsärenden 2022-03-03 
Sammanfattning 

− Länsstyrelsens Beslut 403-2332-2021 - Överklagande av beslut om 
lovföreläggande på fastigheten Dalskogen 1:37 i Lysekils kommun. Beslut: 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsen ändrar tiden för när 
ansökan om bygglov senast ska vara nämnde 

− Länsstyrelsens Beslut 403-20185-2021 - Överklagande av beslut om nekat 
bygglov i efterhand för utvändiga förändringar, rättelseföreläggande och 
byggsanktionsavgift på fastigheten Slätten 1:339 i Lysekils kommun. Beslut: 
Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende avslag av bygglovsansökan i 
efterhand. Länsstyrelsen ändrar byggsanktionsavgiften till 5 950 kronor. 

− Länsstyrelsens Beslut 403-44855-2021 - Överklagande av beslut om att 
avvisa överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage på fastigheten Lyse-Berga 1:269 i Lysekils kommun. Beslut: 
Länsstyrelsen avslår överklagandet.  

− Länsstyrelsens Beslut 403-45793-2021 - Överklagande av beslut om negativt 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torgestad 
1:63 i Lysekils kommun. Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet.  

− Mark- och miljödomstolens dom F 2437–21 - Avstyckning berörande 
fastigheten Skaftö-Berg 2:9 i Lysekils kommun. Domslut: Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet.  

− Mark- och miljödomstolens dom P 4245–21 - Bygglov för murar på 
fastigheten Kyrkvik 16:5 i Lysekils kommun. Domslut: 1. Mark- och 
miljödomstolen avslår yrkandet om syn. 2. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

− LKS 2022-01-26, § 7 - Genomlysning av Rambo AB, kommunstyrelsen 

− LKS 2022-01-26, § 8 - Avfallsplan för Lysekils kommun, kommunstyrelsen 

− LKS 2022-01-26, § 11 - 2022 års löneöversyn inklusive strukturåtgärder, 
kommunstyrelsen 

− SON 2022-01-27, § 7 - Lokalförsörjningsplan 2022, socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av anmälningsärenden som 
förtecknas i protokollet 2022-03-03, § 44.  
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§ 45 Dnr 2022-000130 

Ledamotsinitiativ angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen 
Grundsund 
Sammanfattning 
Initiativärende till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 3 mars 2022, 
angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen Grundsund från Roger 
Siverbrant (S).  

Undertecknad har blivit kontaktad av grannar till fastighetsägaren som vill anlägga 
parkering vid sin fastighet Udden, Västra Kajen Grundsund. Kontakten togs efter 
veckans artikel i LyskekilsPosten där det sägs att tingsrätten i Göteborg beslutat att 
kommunen måste upphäva förbudet med biltrafik vid GC-väg till Udden. Detta 
beslut grundar sig på ett officialservitut från 1930-talet, som rör 4 av fastigheterna 
vid Udden. Servitutet säger endast att man skall beredas tillträde till sin fastighet, 
inget om att man skall få köra bil till den samma. Tiden för överklagande av 
tingsrättens dom har tydligen gått ut enligt uppgift från förvaltningen. Däremot 
finns möjligheten att begära att officialservitutet skall upphävas. 

Undertecknad tycker att kommunen omgående skall kontakta en erfaren 
fastighetsjurist som får komma med förslag hur vi som kommun kan gå vidare med 
frågan och upphäva officialservitutet. 

Till slut, ovan nämnda väg har aldrig varit något annat än en smal och kurvig GC-väg 
som inte lämpar sig för biltrafik. Dessutom finns ett flertal träd längs med vägen vid 
den tänkta parkeringsplatsen, på kommunens mark och som måste tas bort om 
parkering ska sprängas och anläggas. Detta rimmar dessutom illa med kommunens 
Gröna Strategi om biologisk mångfald och spridningskorridorer. Till detta ska också 
läggas att det finns ledning för el vatten och avlopp som berörs.  Nytagna bilder från 
platsen bilägges. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Ledamotsinitiativärende kommer upp som ett informationsärende vid nämndens 
sammanträde 2022-03-31.  
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