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Datum 

2022-01-12 

Dnr 

SBN 2021-000751 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Maissa Bittar 
maissa.bittar@lysekil.se 

Revidering av behörighet att underteckna handlingar inom 
samhällsbyggnadsnämnden 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.

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

Behörighet att underteckna handlingar inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde behöver revideras.   

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Maissa Bittar 
Administrativ samordnare 

Bilaga 

Reviderad behörighet att underteckna handlingar inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Bilaga - Behörighet att underteckna handlingar inom 

samhällsbyggnadsförvaltningens samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde 

 Köpehandlingar, avtal/kontrakt, fullmakter och andra kvalificerade

handlingar som föregåtts av beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Tecknas

av förtroendevald med kontrasignation av tjänsteman

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande  Lars Björneld 
Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Ulf Hanstål 
Förvaltningschef   Måns Werner 
Avdelningschef plan och bygg  Anna Wigell 

 Avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses utgöra
del av den löpande verksamheten

Förvaltningschef    Måns Werner 

Avdelningschef plan och bygg  Anna Wigell 

Avdelningschef tekniska      Christian Wrangmo 

Avdelningschef service   Jenny Clasborn 

Avdelningschef IT    Anders Siljeholm 

Enhetschef Fastighet  Peter Karlsson 

Enhetschef Gata& Park  Margareta Govik 

Enhetschef Hamn   Ellinor Jensen 

Enhetschef Kost  Ellinor Öststorm 

Enhetschef Städ  Carina Törnblom 

Enhetschef Kontaktcenter    Daniel Jildefjord 

 Indrivning av fordringar, tecknas av chef i förening med assistent

Förvaltningschef   Måns Werner 

Avdelningschef plan och bygg Anna Wigell 

Avdelningschef tekniska  Christian Wrangmo 

Avdelningschef service Jenny Clasborn 

Avdelningschef IT   Anders Siljeholm 

Samordnare/handläggare Lena Bergqvist 

 Leasingavtal för fordon, tecknas av chef i förening med samordnare

Förvaltningschef            Måns Werner 

Avdelningschef service   Jenny Clasborn 

Samordnare serviceavdelningen          Irene Willhed 
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Datum 

2022-01-28 

Dnr 

SBN 2021-000073 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising 
linda.wising@lysekil.se 

Årsrapport 2021 för samhällsbyggnadsnämnden 

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. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsrapport 2021. 

Ärendet 

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

Förvaltningens utredning 

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. 
Det har varit stor oro att inte kunna fullfölja sitt uppdrag, framför allt inom 
kostverksamheten, och många anställda har känt att kvalitén har sviktat. 

Förvaltningen har bidragit till kommunens trygghetsarbete genom att skapa 
attraktiva och säkra platser. Bland annat har några belysningsprojekt genomförts 
samt gator tillgänglighetsanpassats.  

Inom hållbarhetsområdet har förvaltningen varit med i projekt med att ta fram 
kommunens första laddplats för elcyklar, arbetat med energieffektiviseringar och 
klimatsmart mat som innebär att maten som serveras till våra kunder innehåller 

http://www.lysekil.se/
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mer bönor, linser, lokala grönsaker och mat efter säsong. Skyfallet som drabbade 
oss förstörde bland annat vägar, gångstråk och offentliga platser där vissa vägar var 
ofarbara under flera dagar. I samband med händelsen identifierades områden som 
är i behov av åtgärder för att minska konsekvenser av framtida skyfall. 

I februari invigdes kontaktcenters nya moderna lokaler i kommunhuset. Där får 
man som besökare sitt första möte med kommunen. Upplevelsen är att 
kontaktcenters nya miljö har fallit bra ut och en känsla av att det blivit en central 
plats att mötas på, både medborgare och tjänstepersoner. Antalet e-tjänster har 
ökat med syfte till att ge en bättre service till våra medborgare.  

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. Det man kan konstatera är att service avdelningen är 
den verksamhet som har flest sjukfall och känslan är att påverkan kommer att vara 
kvar lång tid efter pandemin har klingat av. 

Förvaltningen bedömer att målet med att förbättra för boende och besökare fallit 
väl ut. Både gästhamnsstatistiken har en rejälökning av antalet gästnätter och 
kundenkäten visar på en positiv upplevelse av service och bemötande av 
förvaltningens personal.  

Andelen ekologisk mat har ökat och man har minskat klimatavtrycket från de 
livsmedel man köper in genom bra planerade menyer och inköp av mer 
säsongsanpassat och vegetariskt. All fisk som köps in är MSC-certifierad enligt 
hållbart fiske. 

Sammanfattningsvis kan det konsternas att samhällsbyggnadsnämndens beslutade 
utvecklingsmål har fallit ut ganska väl under 2021. Målen är omfattande, komplexa 
och har till största delen en långsiktig strategiplanering. Känslan är ändå positiv 
och att de åtgärder som man arbetar med har haft en positiv utveckling för att nå 
målet.  

Målet med nöjdhet och bemötande kanske kan tyckas vara enkelt att uppnå genom 
att svara i telefon och svara på mejl från kunder, men mot bakgrund av en 
förvaltning med en kultur med styrda telefontider, planerade besök och ett starkt 
myndighetsperspektiv så är det svårt att bryta mönster och få en kulturförändring 
på 1 eller 2 år. Bara för att vi skapar nya rutiner så är det inte troligt och säkert att 
medparten av samhällsbyggnadsförvaltningens anställda tar till sig detta med en 
gång. Utvecklingsarbetet är en långsiktig process som tar tid. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Wising 
Verksamhetsutvecklare 

Bilaga 

Årsrapport 2021 samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

http://www.lysekil.se/
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1 Sammanfattning 

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

Väsentliga händelser 

De väsentliga händelser som haft betydelse och som påverkat nämnden är bland annat 
trygghetsarbete, energieffektivisering, rådgivning inom bygg, ny hamnorganisation, invigning 
av nya lokaler, effektivare drift och ökad digitalisering m.m. 

Kritiska kvalitetsfaktorer 

Resultatet från kvalitetsindikatorerna visar på att många av kvalitetsfaktorerna når en 
godkänd nivå eller acceptabel nivå. De områden som nått bäst resultat är ökning av antalet e-
tjänster, ökning av ekologiska livsmedel och ökning av antal bostadsbyggande för 
enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus. 

Nämndens utvecklingsområden 

Förvaltningen har arbetat med beslutade utvecklingsområden under året. Bedömningen är 
att det haft ett varierat utfall på måluppfyllelsen. Antal nattgästande husbilar och båtar har 
ökat kraftigt och kundnöjdheten är på topp. Vår handläggningstid betraktas som fullt 
acceptabel. 

Beslutade uppdrag 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att målen är omfattande, komplexa och till stor del 
har en långsiktig inriktning. Det är därför svårt att få en klar bild över effekten av arbetet och 
måluppfyllelsen för 2021. Känslan är ändå positiv. Merparten av uppdragen är klara medan 
uppdraget om kommunens Naturvårdsplan ska färdigställas under 2022. 

Medarbetare 

Pandemin har påverkat förvaltningens arbete och medarbetare. Vissa verksamheter har 
kunnat utföra sitt arbete på distans medan personal inom fastighet, kost och städ varit 
tvungna att vara på plats för att kunna utföra sitt uppdrag. Kontaktcenter har med mindre 
justeringar kunnat ha öppet som vanligt under hela perioden. 

Sjukfrånvaron har varit högre 2021 än vid jämförelse med helåret 2020. Pandemin har 
inneburit att medarbetare uppmanats att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom 

Några tjänster på förvaltningen har varit vakanta under viss tid under 2021, exempelvis en 
chefstjänst på serviceavdelningen, kommunekolog och inom mark och exploatering. Dessa 
tillsattes innan årets slut. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2021 haft ansvar för 
trygghetsvärdar under sommarperioden vilket påverkat ökningen av antalet visstidsanställda. 

Ekonomisk analys 

Resultatet motbudget är ett underskott på 2,1 mnkr. Prognosen per oktobervisade på ett 
underskott på 0,7mnkr, därefter har tillkommit kostnader för snöröjning och ett ökat 
pandemilager i december. 

Framtid 

Frågor som rör omställningen mot ett hållbart samhälle ökar generellt i samhället. 
Nämndens verksamhet har en viktig roll i i detta arbete. Arbetet för att möta 
klimatförändringarna behöver få mer fokus. 

Medborgarnas förväntan om en hög service genom digitala och mobila tjänster ökar. Detta 
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innebär att tjänster som förvaltningen idag erbjuder behöver anpassas till nya behov. 
Digitaliseringen ger också möjlighet att effektivisera verksamheten. Utgångspunkten i arbetet 
ska vara kundens behov av service och tjänster. 

Våra medarbetare är förvaltningens viktigaste resurs. Att behålla och attrahera rätt 
kompetens kommer att vara en utmaning. Under den kommande 20-årsperioden förväntas 
ca 100 medarbetare gå i pension inom förvaltningen. Några yrkesgrupper har en högre andel 
pensionsavgångar de närmsta tio åren. 

2 Verksamhet 

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

Samhällsbyggnadsnämnden ska bidra till en god bebyggd och attraktiv livsmiljö som präglas 
av trygghet och säkerhet. Nämnden har ett särskilt ansvar för planläggning av mark för 
bostadsbyggande och näringsliv, utveckling av kommunens infrastruktur och fastigheter 
samt för natur- och kulturmiljön. Vi ger daglig service till våra kunder genom IT, 
kontaktcenter och städ och måltidsservice. Verksamheten ska bedrivas på ett 
kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning har under 2021 bestått av fyra avdelningar: 
tekniska, service, plan och bygg och IT. I den förvaltningsövergripande staben ingår 
förvaltningschef, verksamhetsutvecklare och administrativ samordnare. Utöver detta ligger 
kontaktcenter och hamnenheten direkt underställda förvaltningschefen. 

Tekniska avdelningen 

Avdelningen består av fastighetsenheten samt gata- och parkenheten. Avdelningens uppgift 
är att förse kommunens verksamheter med funktionella lokaler, sörja för en fungerande 
infrastruktur i form av gator och vägar samt utveckla och värna kommunens parker och 
naturmiljöer. 

Plan- och byggavdelningen 

Avdelningen arbetar med fysisk planering, detaljplaner, program för utveckling och 
bevarande, policyfrågor, bygglov, bygganmälan samt kommunens exploateringsverksamhet. 

Serviceavdelningen 

Serviceavdelningen ansvarar för service och tjänster inom kost, städ, uthyrning och 
kommunens fordonsflotta. Avdelningen består av kost- och städenheten. 

IT-avdelningen 

IT avdelningen ansvarar för drift och utveckling av kommunens IT-system. Avdelningen som 
är gemensam med Sotenäs och Munkedals kommuner, arbetar aktivt i utveckling av 
kommunens IT-strategi. 

Kontaktcenter 

Kontaktcenters uppdrag är att ge service till kommunens kunder och vara ett stöd för den 
egna organisationen genom enklare ärendehantering. 

Hamnenheten 
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Hamnenheten ansvar för de kommunala hemma- och gästhamnarna. Enheten ansvarar 
också för utprickning och sjösäkerhetsannordningar i kommunala farleder, avtal och 
kontakter med Västtrafik för färjetrafiken mellan Lysekils stad och Fiskebäckskil samt är en 
stödfunktion för det kommunala bolaget Lysekils Hamn AB. 

3 Väsentliga händelser under perioden 

Utvecklingsprojekt för ökad trygghet 

Samhällsbyggnadsnämnden har under året varit delaktig i kommunens trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbetet. Olika utvecklingsprojekt för den fysiska miljön har pågått 
och fortsätter för att skapa en attraktiv, trygg och säker kommun. Sly och träd har rensats på 
platser som varit igenväxta. Belysningsprojekt har genomförts, bland annat vid Anderssons 
kaj och Södra Hamnens parkeringsplats, för att främja trygghet och säkerhet. Under 
sommaren ansvarade förvaltningen för kommunens trygghetsvärdar. 

Skyfall under sommaren 

Skyfallet som drabbade Lysekil 30 juli förstörde bland annat vägar, gångstråk och offentliga 
platser där vissa vägar var ofarbara under flera dagar. I samband med händelsen 
identifierades områden som är i behov av åtgärder för att minska konsekvenser av framtida 
skyfall. Ett omfattande underhållsarbete genomfördes och pågår fortfarande. Tekniska 
avdelningen och LEVA:s VA-avdelning har påbörjat ett arbete för att ta fram en gemensam 
åtgärdsplan. 

Kommunens gastankstation stängde 

I slutet av året stängde gastankstationen i kommunen med kort varsel vilket driver på 
utvecklingen mot el- och hybriddrift för fordonsflottan. En arbetsgrupp med representanter 
från samtliga förvaltningar startades under året för att ta fram en plan för omställning till 
fossilfri fordonspark 2030. Förändringen behöver göras på ett ekonomiskt hållbart sätt 
utifrån varje förvaltnings behov. 

Kostenhetens arbete med omställning mot klimatsmarta måltider har inte kunnat få samma 
fokus under året på grund av pandemins belastning på verksamheten. 

Arbete med energieffektivisering 

Förvaltningen har på olika sätt under året arbetat med energieffektivisering och 
energiuppföljning. På Ringvägen och Klippgatan har hela gatubelysningen bytts ut till LED-
belysning för att spara energi. Detta har gjorts i samband med att LEVA genomfört en VA-
sanering på plats. Förvaltningen har även varit med och skapat Lysekils kommuns första 
laddplats för cyklar i Södra Hamnen. En avsiktsförklaring har också tecknats med LEVA om 
satsning på solceller på kommunens fastigheter. 

Stort tryck på rådgivning inom byggområdet 

Det har varit ett hårt tryck under året, framför allt inom bygg och mark och exploatering. 
Detta har i sin tur påverkat utrymmet för handläggning av ärenden. Trots en stark insats för 
att upprätthålla en god servicenivå och ett medianvärde på 5 veckors handläggningstid har 
10 % av ärendena överstigit 10-veckorsgränsen. Detta har inneburit en reducerad avgift för 
den sökande. 

Ny hamnenhet 

En ny hamnenhet startade under året med fokus på att utveckla våra hamnar gällande både 
investeringar, underhållsplaner och hög service. Under året har ställplatsen i Valbodalen 
uppgraderats med hela 57 elplatser. 20 av ställplatserna är öppna året runt. Platserna har 
under sommaren och hösten varit i stort sett uthyrda vilket bidrar till Lysekils attraktivitet 
året runt. Under 2021 ökade antal besökare med 42 %, jämfört med 2020. Gästhamnen hade 
under 2021 ett rekordår och ökade omsättningen med över 1 miljon kr jämfört med 2020. 
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Framför allt är det besökare med husbilar som ökat. 

Nya lokaler för kontaktcenter 

I februari invigdes kontaktcenters nya moderna lokaler i kommunhuset. Där får man som 
besökare sitt första möte med kommunen. Kontaktcenters nya miljö har fallit bra ut och 
blivit en central plats att mötas på, både för medborgare och tjänstepersoner. Från och med 
2021 ansvarar kontaktcenter för handläggning av fasta båtplatser. 

En effektivare drift 

Under året har ett arbete pågått för att ta fram ett nytt skötselavtal med LEVA. Syftet med det 
nya avtalet, som ska gälla från 1 april 2022, är att ge LEVA ett utökat ansvar för drift och 
förvaltning av kommunens utemiljö. Efter politiskt beslut genomfördes också en 
upphandling av snöröjning av enskilda vägar. 

Utveckling mot digitala arbetssätt 

Pandemin har drivit på utvecklingen av digitala arbetssätt som nu blivit det nya normalläget. 
Verksamheterna har ställt om till distansarbete där det varit möjligt. Nya e-tjänster har 
arbetats fram och nya digitala system för enklare lösningar för kunden startats. Utvecklingen 
ställer ökade krav på kommunens IT-infrastruktur. Här har satsningar som gjorts inom SML-
IT gett bra resultat. I takt med att samhället digitaliseras ökar också behoven av 
informationssäkerhet. Under året har skyddet i IT-miljön utökats. 

Serviceavdelningen har under året arbetat med att digitalisera städenheten. Alla lokalvårdare 
har nu iPad på sina städvagnar med direkt tillgång till schema, beställningssystem och annan 
information. Detta innebär att verksamheten kan kommunicera bättre och mer tidseffektivt 
och pappersanvändningen minskas. 

Kontaktcenter och hamnenheten har digitaliserat hela arbetsprocessen av fasta båtplatser, 
ställplatser och gästhamnsplatser. Detta har fallit ut mycket väl hos våra kunder som tycker 
det är ett enkelt och bra system att betala i. 

Under 2021 lanserade mätverksamheten en ny bygga bo-karta. Syftet är att underlätta för 
våra medborgare att söka information via hemsidan. Arbetet fortsätter under 2022. 

Utveckling av investeringsprocessen 

Samarbete med kommunledningsförvaltningen har fortsatt under året när det gäller 
investeringar och lokalförsörjning. En översyn gjorde under året av investeringsprocessen för 
att skapa en enhetlig tillämpning och för att tydliggöra roller och ansvar mellan kommunens 
nämnder. 

Rekrytering inom plan- och byggområdet 

Pensionsavgångar och olika former av tjänstledigheter har under året påverkat 
gruppstrukturen inom plan- och byggavdelningen. Rekrytering har genomförts inom flera 
delar av verksamheten. 

Ny organisation inom serviceavdelningen 

Från 1 september har kost- och städverksamheten fördelats till var sin enhet, men 
fortfarande under samma avdelning. Den nya organisationen blev resultatet av en längre tids 
utvärdering av hela verksamheten. Denna visade att en ny organisationsstruktur behövdes 
för att öka effektiviteten och klara kommande utmaningar och förväntningar. 

Flytt av IT-avdelningen till kommunstyrelsen 

IT-avdelningen övergick från 1 januari 2022 från samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Ny förvaltningschef 

Ny förvaltningschef började 1 november. 



Samhällsbyggnadsnämnd, Årsrapport 2021 7(24) 

4 Verksamhetens grunduppdrag 

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets 
kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande 
uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv: 

• Målgruppsperspektiv 
• Verksamhetsperspektiv 
• Medarbetarperspektiv 
• Ekonomiskt perspektiv 

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

Bedömning 

Bedömning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna görs med hjälp av färgade 
symboler enligt nedan. 

 

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer 

Samhällsbyggnadsnämnden har identifierat kritiska kvalitetsfaktorer som är viktiga för att 
skapa en förvaltning av hög kvalitet. Dessa har tagits fram utifrån grunduppdraget och mäter 
indikatorer kopplat till den löpande verksamheten. 

Målgrupp 

Utifrån kvalitetsfaktorn om att möta medborgarnas behov har förvaltningen dels valt att 
mäta antalet e-tjänster, dels bemötande av kunden. E-tjänster ger enklare tillgänglighet till 
våra tjänster dygnet runt och bättre information till kunden och ett gott bemötande är en 
viktig del i vårt grunduppdrag. 

Verksamhet 

Förvaltningens verksamhet har påverkan på miljön på olika sätt där kostens påverkan är en 
stor del. Som en del i förvaltningens miljöarbete har därför andelen ekologiska livsmedel 
valts ut som kvalitetsfaktor. Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt. Ett sätt att mäta 
detta är våra handläggningstider. Förvaltningen har valt att mäta bygglovsprocessen. 

Medarbetare 

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. För att behålla och attrahera personal behöver vi 
ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Tid för återhämtning, sjukfrånvaro och 
ledarskap är viktiga delar i detta. 

Ekonomi 

En grundfaktor för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten är en budget i balans. 
Förvaltningen har valt att mäta budgetavvikelse i procent. 
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4.1.1 Målgrupp 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Verksamheter som möter 
medborgarnas behov. 

Antalet e-tjänster i förvaltningen. 14 12 3 

Gott bemötande 
Gott bemötande vid kontakt med 
kommunen, andel av maxpoäng (%) 

53 87 88 

Analys och slutsats 

Förvaltningen har under perioden publicerat två nya e-tjänster och planering av nya pågår. 
E-tjänsterna syftar till att ge en bättre service till våra medborgare. Kunden ska på ett enkelt
sätt oavsett tid på dygnet hemifrån kunna fylla i och skicka in ansökningar utan att behöva
ringa och beställa blanketter. Många av e-tjänsterna har börjat användas av våra kunder men
vi ser också att en stor del av de "gamla" pappersblanketterna fortfarande används. Vad som
ligger bakom detta kan dels vara att en del tjänstepersoner fortfarande känner sig mest
bekväma med analoga ansökningar, dels att vissa målgrupper inte är vana vid digitala
system. För att få ett bättre resultat tror vi att kontaktcenters vägledning, stöd och råd till
kunden kan ha stor betydelse.

Den första kontakten med kommunen sker oftast via kontaktcenter som ska kunna svara 
kunden direkt på frågor eller ge hjälp i enklare ärenden. Sedan starten av kontaktcenter visar 
servicemätningarna en förbättring, dock med undantag för 2021. Årets mätning sticker ut då 
det speglar kontaktcenters situation under mätperioden september - oktober. Kontaktcenter 
bemannades då med ny personal och vikarier, vilket gjorde att man kunde svara på färre 
frågor. Man kunde inte heller svara på ett gemensamt sätt vid telefonsamtal. Skulle samma 
undersökning göras idag skulle troligen siffrorna vara bättre. 

Kontaktcenter har i slutet på året genomfört en utbildning för sin personal i samtalscoaching 
och i att bemöta besökare. Kontaktcenter svarar idag enhetligt i telefonsamtal och de samlar 
information i sitt gemensamma ärendesystem Artvise. Under året har enheten arbetat med 
rutiner för bra service och bemötande. Detta arbete fortsätter under 2022. 

Utbildning i värdskap har pågått under året där utvalda medarbetare på avdelningarna ska 
bli ambassadörer för värdskap i sina verksamheter. Att arbeta med värdskap bidrar till bättre 
bemötande, service och tillgänglighet. Detta är en del av vår kultur och värdegrund och 
meningen är att skapa samsyn där medarbetarna utvecklar sin motivation, inspiration och 
arbetsglädje. Att arbeta med värdskapet innebär att vi stärker förvaltningens varumärke och 
attraktionskraft. 

Städenhetens kundenkät visade ett minskat värde för 2021, vilket troligen beror på 
personalbortfall, ökad stress och belastning på ordinarie personal samt nya vikarier som inte 
kunnat få en fullgod introduktion. Den ansträngda arbetssituationen har medfört lägre 
kvalitet på städningen samt bemötande mot kund. Kostenheten har inte haft möjlighet att 
skicka ut en enkät då det vart en hög arbetsbelastning och sjukfrånvaro på grund av 
pandemin. 

4.1.2 Verksamhet 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Verksamhetens miljöarbetet 

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

23 21 20 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) (-2020) 

51 55 53 

Effektiv bygglovsprocess. Bostadsbyggande 33 32 36 
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Analys och slutsats 

Förvaltningen har under 2021 valt ut vissa livsmedel som alltid ska vara ekologiska. Detta 
gäller exempelvis potatis, morötter och färs till förskolorna, samt vissa maträtter till övriga 
serveringar. Indikatorn visar på en snar förbättring sedan förgående år. Mycket av de 
ekologiska livsmedlen är importerade och därmed inte klimatsmarta. Förvaltningen behöver 
därför se över vilka livsmedel som bör vara lokal- eller närproducerade alternativt ekologiska. 
Av maten som kostenheten handhar är ca 60% av de ekologiska varorna svenskproducerade. 
Kina är nummer två när det gäller import av ekologiska varor. Utifrån regeringens 
livsmedelsstrategi 2030 vill kommunen gå mot mer närproducerade livsmedel. Uppföljnings- 
och upphandlingssystemet för livsmedel gör att kostenheten på ett bra och enkelt sätt kan 
följa statistik hur vi ligger till. Det gör också att vi kan märka upp produkter i systemet som är 
lokal/närproducerade. Livsmedel inom 25 mils radie ser förvaltningen som närproducerade i 
dagsläget. 

Anledningen till minskningen av antalet kommunbilar är att det sålts två bilar utan att 
införskaffat nya. Fyra hybridbilar som införskaffades 2019/2020 räknades som miljöbilar till 
förvaltningen fick kännedom om att hybrider inte ska räknas som miljöbilar utifrån 
kriterierna - bas, avancerad, spjutspetsnivå. Förvaltningen bedömer att det är realistiskt att 
tro att den kommunala fordonsflottan är fossilfri till år 2030 i enlighet med åtaganden som 
kommunen gjort. 

Indikatorn för bostadsbyggandet visar ett något högre resultat än föregående år. I början av 
året fanns en viss oro för att bostadsmarknaden skulle bromsa in på grund av pandemin men 
under året tog byggandet fart inom nybyggnad för enbostadshus, fritidshus och 
flerbostadshus. 

4.1.3 Medarbetare 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

KF: Attraktiv arbetsgivare Andel långtidsfriska (%) 24,7 27,7 30 

KF: God arbetsmiljö Sjukfrånvaro (%) 9,2 7,4 6,1 

Tillitsbaserat lednings- och 
samordningsarbete 

Resultat HME-enkät (Hållbart 
medarbetarengagemang) 

74 72 

Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron var högre under 2021 än för helåret 2020. Pandemin har påverkat 
förvaltningen och gör det fortfarande. Kravet att medarbetare skulle stanna hemma vid 
minsta symptom på sjukdom är sannolikt en mycket starkt bidragande orsak till att 
sjukfrånvaron ökat inom förvaltningen. 

Serviceavdelningen har haft den högsta sjukfrånvaron inom förvaltningen. 
Kostverksamheten har fått ställa om och anpassa sig för att kunna leverera sitt uppdrag på 
bästa sätt. Kök har fått stänga och maten har i stället lagats på centralköket och skickats ut. 
Avdelningen har också fått arbeta hårt med att få tag i skyddsutrustning. Personalen har inte 
haft möjlighet att arbeta hemma och har arbetat hårt under lång tid och gjort fantastiska 
insatser. De har exponerats för smitta, stress och haft sämre möjligheter till återhämtning. 
Trots detta har de fullföljt sitt uppdrag varje dag. 

Utmaningarna under pandemin kommer troligtvis att fortsätta påverka arbetsmiljön och 
sjukfrånvaron lång tid efter sjukdomen har klingat av. För att förebygga psykisk ohälsa och 
långtidssjukfrånvaro har kommunen utökat möjligheten till krisstöd och som alltid kan 
företagshälsovården vara ett stöd. 

Resultatet från enkäten för hållbart medarbetarengagemang har två huvudsyften: att skapa 
ett öppet jämförelsematerial mellan olika arbetsgivare samt att vara ett underlag för analyser 
av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat är index 74. Detta kan jämföras med 77 för 
kommunens alla anställda samt 79 som medeltal för Sveriges kommuner. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger något lägre på vissa frågor jämfört med övriga 
förvaltningar. Detta gäller bland annat motivation, delaktighet och medarbetarskap. 
Förvaltningen har dock något bättre resultat än 2019. 

4.1.4 Ekonomi 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

KF: Budget i balans Budgetavvikelse (%) -4 -1 -11

Analys och slutsats 

Under året har förvaltningen arbetat med olika åtgärder och aktiviteter för att skapa en 
budget i balans, bland annat genom att utveckla effektivare arbetssätt. Många av åtgärder är 
dock långsiktiga och det tar tid innan det visar tydlig effekt. Arbetet fortsätter under 2022. 

5 Utvecklingsområden 

Ett utvecklingsområde är ett identifierat område som fokuseras på under en längre period. 
Till utvecklingsområdet finns formulerade utvecklingsmål som utgör grunden för 
förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete. 

Bedömning av hur det går med utvecklingsmålen görs med hjälp av färgade symboler enligt 
nedan. 

5.1 Verksamhetens utvecklingsmål och indikatorer 

Utvecklingsmålen är framtagna i syfte till att bidra till kommunens mål om att kännetecknas 
som en utvecklande och attraktiv kommun. 

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

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

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

Gästhamnsstatistik 8 471 6 898 8 190 

Husbilsstatistik 8 988 6 242 5 222 

Kundnöjdhet hos husbil- och båtgäster 
gällande servicegraden 

82 % 81 % 

Kundnöjdhet hos husbil- och båtgäster 
gällande professionellt bemötande 

85 % 

Antal besök hos företag (näringslivet), 
kommunala bolag och förvaltningar. 

0 

Antalet helårsbostäder i Lysekil 
ska öka. 

Bostadsbyggande 33 32 36 

Handläggningstid för bygglov 27 20 20 

Nöjdheten bland 
samhällsbyggnadsnämndens 
kunder ska öka 

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

48 71 63 

Gott bemötande vid kontakt med 53 87 88 
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Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

kommunen, andel av maxpoäng (%) 

Mäta kundnöjdhet 

Hur man bemöter kunder på ett öppet, enkel 
och värdigt sätt 

4 4 

Samsyn på vårt uppdrag inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

4 4 

Antalet betalande båtgäster under 2021 var 8 471 st, vilket är en rejäl ökning från 2020 då 
antalet var 6 898 st. En orsak till ökningen kan vara att våra utländska, främst norska, gäster 
hittade tillbaka till oss jämfört med året innan. 

Många husbilsgäster har besökt kommunen under året. Antal besökande husbilsgäster 
uppgick till 8 988 under år 2021. Det innebär cirka 2 700 fler husbilsgäster än för 2020, 
vilket är otroligt positivt. Det ökade antalet husbilsgäster kan bland annat bero på 
utökningen av ställplatser i Valbodalen. En annan orsak är att fler valt att semestra i Sverige 
och på hemmaplan med anledning av pandemin. 

En kundenkät gick ut till alla båt- och husbilsgäster under juni, juli och augusti. Totalt 
svarade 3 600 betalande gäster på enkäten, vilket är 1 100 fler än föregående år. Enkäten för 
2021 visar att våra hamnvärdar har en hög servicenivå och ett professionellt bemötande. 
Enkäten samlar även in synpunkter och förbättringsförslag som ger underlag för 
verksamheten att arbeta vidare med. 

På grund av pandemin har inga företagsbesök kunnat genomföras av ledningsgruppen. Den 
tänkta kundenkäten har inte heller genomförts då det inte tagits emot fysiska besök under 
året. 

Medarbetarenkäten visar på samma resultat som 2019. På en femgradig skala ligger vi på en 
fyra i både bemötande av kunder och samsyn i vårt arbete på förvaltningen. Detta tolkas som 
positivt. 

5.1.2 Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för miljön 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Samhällsbyggnadförvaltningen 
ska konsumera hållbart 

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

23 21 20 

Andelen ekologiska livsmedel har ökat och man har minskat klimatavtrycket från de 
livsmedel man köper in genom bra planerade menyer och inköp av mer säsongsanpassade 
och vegetariska livsmedel. All fisk som köps in är certifierad genom Marine Stewardship 
Council (MSC) enligt hållbart fiske. Ekologiska livsmedel är markant dyrare än icke 
ekologiska livsmedel vilket gör det svårt att köpa in så mycket som förvaltningen skulle 
önska. 

Förvaltningen köper endast in svenskt kött och försöker i allt högre grad köpa 
närproducerade produkter. Det finns flera skäl till att välja närproducerat; vi behåller våra 
landskap, minskade transportsträckor bidrar positivt till miljön och förmågan till 
självförsörjning ökar. En positiv bieffekt är också att det lokala näringslivet stärks. Slutsatsen 
är att det sker en bra utveckling i området. 

5.1.3 Sammanfattande analys och slutsats 

Samhällsbyggnadsnämndens beslutade utvecklingsmål har fallit ut ganska väl under 2021. 
Målen är omfattande och komplexa och har till största delen en långsiktig 
planeringshorisont. Det är svårt att få en klar bild och känsla över exakt hur 
utvecklingsarbetet och måluppfyllelsen har gått under 2021. Känslan är ändå positiv och att 
de åtgärder som man arbetar med har haft en positiv effekt för att nå målet. 
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Målet med nöjdhet och bemötande kan tyckas vara enkelt att uppnå genom att svara i telefon 
och mejl från kunder, men mot bakgrund av en förvaltning med en kultur med styrda 
telefontider, planerade besök och ett starkt myndighetsperspektiv är det svårt att bryta 
mönster och få en kulturförändring på ett eller två år. Bara för att vi skapar nya rutiner så är 
det inte troligt och säkert att medparten av förvaltningens anställda tar till sig detta med en 
gång. Utvecklingsarbetet är en långsiktig process som tar tid. 

Skyfallet i månadsskiftet juli/augusti aktualiserade behov av klimatanpassningsarbete och 
åtgärder för att minska konsekvenser av framtida skyfall. Tekniska avdelningen och LEVA:s 
VA-avdelning har under året påbörjat en gemensam åtgärdsplan. 

Ett beslut som fattats i kommunen sedan en tid tillbaka är att kommunens fordonspark ska 
vara fossilfri 2030. För att genomföra detta tillsattes en arbetsgrupp med representanter från 
de olika förvaltningarna. Gruppen ska arbeta fram en hållbar plan i vilken takt omställningen 
kan ska utifrån respektive förvaltnings behov och ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Under rådande omständigheter har kostenheten inte haft möjlighet att arbeta med recept för 
klimatsmarta måltider enligt lagd plan. Målet på 1,7 kg CO2 ekvivalenter/servering år 2030 
bedöms dock kunna nås om pandemin avtar. Delmålet till 2025 på 1,9 kg Co2 
ekvivalenter/servering är genomförbart men kommer att vara mer kostsam och kräva full 
bemanning. Balansen mellan minskad klimatpåverkan, ökade kostnader på livsmedel, mer 
belastning på personalen och matgästens upplevelse är de största utmaningarna. 

I höstas genomfördes en omfattande mätning under tre veckor av matsvinnet på förskolor 
och skolor i kommunen. Detta har gett ett bra utgångsläge för förbättringsåtgärder. 

Kostenheten arbetar för att öka inköpen av ekologiska och närproducerade livsmedel. Detta 
innebär dock även en kostnadsökning för verksamheten. Mycket arbete återstår för att nå 
målet 60 % eko år 2030. Avdelningen behöver arbeta mer med lokala leverantörer då 
efterfrågan är större än tillgången hos nuvarande leverantörer. 

6 Uppdrag 

Bedömning av status på uppdragen görs med hjälp av symboler enligt nedan. 

Uppdrag Status Kommentar 

Ta fram riktlinje för 
kommunens tjänstebilar 
angående hantering och 
hållbarhetsperspektivet 

Klar. Riktlinjen går upp till samhällsbyggnadsnämnden för 
godkännande i mars 2022 och sedan vidare för beslut i 
kommunfullmäktige. 

Utredning av behov av 
tjänstebilar i 
verksamheterna 

Utredningen är färdig utifrån förvaltningens uppdrag. Resultatet är 
kommunicerat till alla förvaltningar med frågor om exempelvis alla 
bilar behövs eller om det finns möjlighet till andra transportmedel. 
Ingen verksamhet vill dock minska antalet bilar, utan snarare öka 
mängden. Serviceavdelningen har köpt in elcyklar som en insats för 
att öka cyklandet och minska bilanvändandet på kortare sträckor. 
Arbetet med att uppmuntra verksamheterna att cykla mer fortsätter 
under 2022. 

Uppdatera kommunens 
Naturvårdsplan 

Uppdraget har inväntat anställning av kommunekolog. Tjänsten är 
nu tillsatt från mars 2022. Personen får i uppdrag att uppdatera 
kommunens naturvårdsplan. Uppdraget kvarstår under 2022. 

Planera för Förvaltningen fick i uppdrag att inventera tillgången på och 
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Uppdrag Status Kommentar 

planeringen för verksamhetsmark i kommunen. En genomgång har 
gjorts av tillgängliga byggrätter inom befintliga detaljplaner 
(redovisas i bilaga 1). Sammanställningen visar tillgång till planlagd, 
outbyggd mark i följande områden 

- Tuntorp, ca 3,5 ha kommunal mark.
1 ha reserverat för intressenter, 2,5 ha återstår för försäljning.
- Lyse, ca 10 ha privatägd mark
- Preem-området, ca 145 ha privat mark
- Dalskogen, ca 0,5 ha kommunal mark tillgänglig för försäljning.
- Södra delen av Dalskogen, ca 2,3 ha totalt, både kommunal och
privat mark
En del av den kommunala marken inrymmer lokaler för Fastighet
och Service.
- Grönskult – ca 2,6 ha kommunal mark. All mark reserverad för
intressenter.

Förvaltningen har under året arbetat med genomförande av två nya 
verksamhetsområden 
- Grönskults industriområde, 2,6 ha. Mark klar för försäljning 2022.
- Tuntorp, ca 3,5 ha. Mark klar för försäljning 2022.

Satsning på miljö och 
klimat. 

Samtliga avdelningar och enheter arbetar med frågor som rör miljö 
och klimat. Mycket utgår från kommunens antagna klimatlöften. 
Arbetet rullar på. 

Bättre förutsättningar att 
använda cykel. 

Försenat uppdrag men som nu är klart. En ny cykelplan går upp för 
godkännande till samhällsbyggnadsnämnden i mars 2022 och sedan 
vidare för antagande till kommunfullmäktige. 

Uppdatering av 
regelverket för 
kommunens 
småbåtshamnar 

Klart och beslutat i SBN i augusti 2021. 

7 Medarbetare 

7.1 Antal anställda 

2021 2020 2019 

Antal anställda 185 174 176 

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda 173 168 166 

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda 12 6 10 

Årsarbetare totalt (arbetad tid) 204,8 176,9 179,5 

Varav årsarbetare timavlönade 38,6 13,6 14,0 

Varav årsarbetare månadsavlönade 166,2 163,3 165,5 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 97 96 96 

Analys och slutsats 

En ökning av tjänster beror delvis på att vissa tjänster varit vakanta under kortare och längre 
period under 2021, exempelvis chefstjänst på serviceavdelningen, kommunekolog och inom 
mark och exploatering. Dessa tjänster tillsattes innan årets slut. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2021 haft ansvar för trygghetsvärdar under 
sommarperioden vilket påverkat ökningen av visstidsanställda. 
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7.2 Personalstruktur 

2021 2020 2019 

Antal kvinnor av totalt månadsavlönade 118 111 115 

Antal heltidsanställda kvinnor 103 91 96 

Antal män av totalt månadsavlönade 67 63 61 

Antal heltidsanställda män 63 61 60 

Analys och slutsats 

Det råder en viss obalans vad avser könsfördelningen inom förvaltningen och förklaringen 
ligger i att förvaltningen består av olika avdelningar som antingen är typiskt mans- eller 
kvinnodominerade. Förvaltningen arbetar aktivt för att nå en jämn könsfördelning och en 
god mångfald. 

7.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Andel i procent 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro total 9,2 7,4 6,1 

Varav korttid <15 dagar 34,2 44,8 40,5 

Varav långtid >60 dagar 52,2 33,8 50,7 

Sjukfrånvaro kvinnor 12,8 9,9 8,9 

Sjukfrånvaro män 3,2 3,4 4,2 

Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 

0 - 29 år 6,8 7,2 4,3 

30 - 49 år 8,8 9,0 7,5 

50 - år 9,8 6,1 7,2 

Långtidsfriska* 24,7 27,7 29,9 

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 14,2 10,8 7,1 

* Andel medarbetare utan frånvaro de senaste 12 månaderna.
** Andel medarbetare med 6 frånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna.

Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron har stigit med 1,8 % jämfört med föregående år. Serviceavdelningen har varit 
mest berörd av korttidssjukfrånvaron på förvaltningen. En av orsakerna är påverkan av 
pandemin som har gjort att personalen fått stanna hemma vid minsta symtom. Tillbuden i 
verksamheten har ökat och merparten handlar om stress på arbetet i brist på vikarier. De 
tillbud som är av annan karaktär är få och åtgärdas oftast skyndsamt. 

Även om sjukfrånvaron totalt sett ökat något har långtidssjukfrånvaron minskat med över 
18 %, vilket ses som mycket glädjande. 

8 Ekonomi 

8.1 Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 

Intäkter 256 962 249 486 240 211 

Personalkostnader -91 347 -87 659 -86 359

Övriga kostnader -182 330 -173 627 -168 662

Kapitalkostnader -34 192 -35 775 -36 743

Verksamhetens nettokostnader -50 907 -47 575 -51 553
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Belopp i tkr 2021 2020 2019 

Budget nettokostnader -48 855 -47 325 -46 127

Budgetavvikelse -2 052 -250 -5 426

Andel av kommunens nettokostnader (%) 5,2 3,2 23,8

8.2 Nettokostnad 

Nettokostnad per verksamhet 

Verksamhet/enhet, tkr 2021 2020 2019 

SBF o Nämnd -3 067 -2 736 -2 690

Kontaktcenter -9 653 -8 362 -7 334

Färdtjänst -2 312 -2 219 -3 404

Tekniska avdelningen 

· Gata, park -28 710 -27 694 -28 584

· Fastighetsdrift -2 501 -3 434 -2 167

Hamnenheten 

· Småbåt 113 -905 -327

· Hamn -386 0 0

Serviceavdelningen 

· Bilar 157 487 0 

· Kost -395 -486 -1 100

· Städ 389 1 125 -595

Plan och byggavdelningen 

· Plan, bygg, mät -5 669 -3 131 -4 539

· Bostadsanpassning -2 060 -2 155 -2 666

· Mex 2 762 2 271 1 852

IT avdelningen 324 -336 0 

Summa -51 008 -47 575 -51 554

8.3 Budgetavvikelse per verksamhet 

2021 2020 

Verksamhet, tkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 

SBF o Nämnd -3 067 -2 979 -88 -2 736 -2 950 214 

Kontaktcenter -9 653 -9 630 -23 -8 362 -12 078 3 716 

Färdtjänst -2 312 -2 657 345 -2 219 0 -2 219

Tekniska avdelningen 

· Gata, park -28 705 -27 092 -1 613 -27 694 -25 411 -2 283

· Fastighetsdrift -2 447 -3 716 1 269 -3 434 -3 366 -68

Hamnenheten 

· Småbåt 114 275 -161 -905 102 -1 007

.Hamn -386 0 -386 0 0 0 

Serviceavdelningen 

· Bilar 157 0 157 487 360 127 

· Kost 0 0 0 -486 -136 -350

· Städ -4 -69 65 1 125 0 1 125 

Plan och byggavdelningen 

· Plan, bygg, mät -5 666 -4 804 -862 -3 131 -4 438 1 307 

· Bostadsanpassning -2 060 -2 042 -18 -2 155 -1 850 -305

· Mex 2 798 3 859 -1 061 2 271 2 442 -171

IT avdelningen 324 0 324 -336 0 -336

Summa -50 907 -48 855 -2 052 -47 575 -47 325 -250
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8.4 Uppföljning av åtgärder för budget i balans 

Sparåtgärd, tkr Beslut Effekt Not 

Översyn av arrenden och avtal 400 200  

Översyn av inköpta tjänster 400 1 163  

Minska kostnader i förbrukning 300 200  

Minska vikariekostnader 500 1 200  

Förbättra och utveckla administration 400 400  

Summa 2 000 3 163  

Under 2021 har förvaltningen arbetat med åtgärdsplaner för budget i balans och ekonomiska 
uppföljningar vilket skapat goda förutsättningar att ha kontroll på ekonomin. 

Serviceavdelningen har under året byggt upp ett positivt resultat som bygger på 
kompensation för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin. Avdelningen har också 
haft två vakanta tjänster. Serviceavdelningen har återbetalat en mnkr av resultatet till 
kommunens förvaltningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en längre tid arbetat med handlingsplan med 
åtgärder som medfört en bra kontroll på ekonomin. De åtgärder som arbetats med sedan en 
tid tillbaka har varit enklare åtgärder med snabb effekt. Bland annat så består översyn av 
inköpta tjänster främst av att ta bort vissa tjänster som köpts in. Arbetet behöver fortsätta 
under 2022 med mer komplicerade åtgärderna men som över tid kommer att generera mer 
kostnadseffektivitet. Exempel på detta är driftoptimering och personaleffektivisering. 

Besparingsåtgärderna 2021 bedöms vara väl genomförda. Ytterligare kostnader har dock 
varit större än besparingarna. Inför nästkommande år kommer ytterligare åtgärder för två 
mnkr behöva göras. Alla enkla åtgärder är dock genomförda. 

8.5 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 

Nettoinvesteringar 43 399 51 090 44 456 

Anläggningstillgångar bokfört värde 474 258 461 764 455 046 

Kommentar 

8.6 Investeringsredovisning 

Investering, tkr Budget 2021 Utfall 2021 Budget totalt Utfall totalt 

Gator, vägar och parker     

Reinvestering Gator/parker 9 000 8 062 9 000 8 062 

Tillgänglighetsanpassningar 1 500 831 1 500 831 

GC väg Fiskebäck +Tronebacken 2 000 0 2 000 0 

GC-väg Fiskebäckskil 2 000 522 2 000 522 

P-plats Grundsund 500 0 500 0 

Digital infartsskylt 600 0 600 0 

Fastigheter     

Reinvesteringar Fastighet 15 000 15 175 15 000 15 166 

Skaftöskola 7 000 0 17 500 0 

Bro skola 1 000 0 15 000 0 

Belysning utemiljö skolgårdar 500 332 500 332 

Energieffektiviseringsåtgärder 1 000 793 1 000 793 

Laddinfrastruktur laddstolpar 2 000 0 2 000 0 

Bro-Häller 2:7 Bostadshus 0 3 672 0 3 672 

Kajer     
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Småbåtshamnar, bryggor 5 000 1 410 5 000 1 410 

Kajer och bryggor 1 000 607 1 000 607 

Fiskehamnen, kajreinvestering 20 000 346 40 000 1 245 

N Bryggan vid Hamnservice 2 000 0 2 000 0 

Dykbryggan Havsbadet 0 776 0 776 

Gångbrygga Långevik 500 561 500 561 

Slutdel Valbodalen 25m+br.däck 1 000 1 119 1 000 1 119 

Krabbfisketrappan Havets hus 3 000 0 3 000 0 

Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja 2 000 689 10 000 689 

Övrigt 

Oljesaneringsutrustning 1 200 0 1 200 0 

Växelplattform 0 1 264 0 1 264 

Inventarier SBN 500 765 500 765 

Summa 78 300 36 924 130 800 37 814 

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 det är en relativt lång startsträcka för att starta 
upp projekten. För kommunen är det viktigt att projekten initialt arbetar fram en tydlig 
målbild, har en genomgripande förstudie samt att kapacitet att genomföra beslutat projekt 
finns på plats. 

På grund av att de stora projekten kommer att skjutas fram i tid så hamnar utfallet för 
investeringarna på 37 mnkr för 2021, investeringsbudgeten omfattade 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. Detta ska sedan 
utgöra underlag för förstudier. 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 beslutades i utbildningsnämnden i november 
2021. Förstudien ska genomgå politisk beredning. Därav har inga investeringsutgifter 
belastat 2021 utan kostnader har tagits ur driften. Tidplanen för projektet är fortfarande 
osäker. 

Förstudie Bro skola pågår, med ett delvis reviderat uppdrag. Förstudien har överlämnats 
till utbildningsförvaltningen. Därav har inga investeringsutgifter belastat 2021 utan 
kostnader har tagits ur driften. Efter beslut i utbildningsnämnden kommer en fördjupad 
förstudie genomföras som är beroende av vilket vägval som projektet tar. Tidplanen för 
projektet är fortfarande osäker. 

Redovisning reinvesteringar fastighet under året 

• Färdigställande av LSS-boende 16 lägenheter (Fjällagården), avslutad.
• Kontaktcenter (Kommunhuset), avslutad.
• Ombyggnad värmecentral (Kommunhuset), avslutad.
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• Renovering omklädningsrum (Mariedalsskolans gymnastiksal), avslutad.
• Bulleråtgärd kylkompressor (Gullmarsborg), avslutad.
• Bevattningsanläggning (Ekebackens ridanläggning), avslutad.
• Renovering skärmtak (Stångenässkolan, avslutad.
• Ny UPS serverhall (Kommunhuset), avslutad.
• Ny belysning (Brandstation Lysekil), avslutad.
• Takbyte (Brandstation Grundsund), avslutad.
• Renovering/ommålning fasad (Kvarnens förskola), avslutad
• Automatiska släcksystem (Samtliga skolkök), avslutad.
• Konstgräsplan skolgård (Stångenässkolan), avslutad.
• Ny lekutrustning (Skaftö skola), avslutad.
• Takbyte (Bottnahallen), avslutad.

Gata och park har tagit fram underhållsplaner på beläggning, murar och dammar. Arbete 
pågår för att ta fram en belysningsplan under 2022. De närmaste åren kommer förvaltningen 
att fokusera på projekt för att komma till rätta med eftersatt underhåll på gång- och 
cykelvägar och vägar. 

Ett framgångsrikt arbete pågår sedan några år tillbaka att samordna arbeten såsom byte av 
gatljus till LED, byte av brunnar och omläggning av kantstenar med LEVA:s VA-saneringar. 
Detta skapar fina synergieffekter och besparingar för kommunkoncernen och minskar 
ingreppen i gatumiljön. 

Redovisning reinvesteringar gata och park under året 

• Asfaltering enligt underhållsplan, avslutad.
• Rosviksgatan, ombyggnad till gångfartsområde, ny stenläggning,

tillgänglighetsanpassning mm, pågår.
• Ovalen och Valbogatan - I samverkan med LEVA:s VA-saneringar, avslutad.
• Ringvägen och Slättevallsgatan/Klippgatan, arbete i samverkan med LEVA:s VA-

saneringar, avslutad.
• Bäckvägen/Dammenvägen Grundsund, arbete i samverkan med LEVA:s VA-

saneringar.
• Belysning infart Lysekil - Byte av armaturer, avslutad.
• Stadsmöblering utbyte av inventarier, dvs soffor, bänkar mm, avslutad.
• Lagning av räcken i stadsmiljön, avslutad.
• Iordningsställande av p-ytan vid Konstgräsplanen Kronbergsvallens område,

avslutad.

Inventarier SBN har bland annat gått till inköp av inventarier till kontaktcenter och en 
kompostmaskin till Skärgårdsköket. Kompostmaskinen, en så kallad "Greenbox" omvandlar 
restavfall och matsvinn från kostproduktionen till att bli jordförbättringsmaterial som LEVA 
och kommunens verksamheter kan använda i sina planteringar. Detta är en åtgärd för att 
bidra till mindre resursslöseri och en mer hållbar konsumtion. 

Nyinvesteringar 

GC-väg Tronebacken - Inget utfall under 2021. Projektet är beroende av att mark kan 
lösas in. Eftersom markärendet drar ut på tiden kommer inte projektet att komma igång 
under 2022 som planerat. I stället för att lösa in mark så tas en ny detaljplan fram längs väg 
161. 

GC-väg Fiskebäckskil - Projektet är i gång och kommer att vara klart till april 2022. 
Projektets utfall 2021 blev 0,5 mnkr och 1,5 mnkr faller ut under 2022. Total budget och 
utfall beräknas till 2 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 kalkylerades med en 
initial investeringsutgift 2021 på 3 mnkr. Denna utgift ökade med 0,7 mnkr. Socialnämnden 
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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 efter att en förstudie gjorts. Budgeten håller dock inte om alla behov från 
hyresgästerna ska tillgodoses. En time-out har tagits 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 det ska arrenderas 
ut mark till verksamheterna i hamnen och att de sedan får bygga de lokaler de är i behov av. 
Ett arbete med målbilden ska göras under våren 2022 som sedan ska 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 fick projekten inget utfall 2021. Årets 
utfall inom småbåtshamnar blev endast 1,4 mnkr vilket gick bland annat till el och elstolpar i 
Valbodalens ställplats, nya Y-bommar i Havsbadet, sopskåp och livräddningsutrustning. 

Ångbåtsbryggan - Projektet syftar till att skapa en ny angöringsplats för Västtrafiks nya el-
färja som trafikerar Lysekil - Fiskebäckskil. Lysekils kommun ansvarar för åtgärder som 
säkrar bryggans konstruktion för framtiden. Västtrafik tar kostnader för investeringar som 
krävs för laddinfrastruktur och för att kollektivtrafiken ska 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. Utfallet för 2021 blev 0,7 
mnkr vilket avser projektering. Projektet skall vara helt färdigställt till december 2022. 
Projektet har i december 2021 beviljats statlig medfinansiering med fem mnkr vilket innebär 
att projektets ursprungsbudget på tio mnkr sannolikt kommer att minska för den del som 
Lysekils kommun skall bekosta. 

Slutdel Valbodalen bryggdäck och sjösättningsramp - Projektet är den sista biten av 
gångbryggan närmast berget i Valbodalen. Budgeten är på en mnkr men har på grund av 
kostnadsökningar på stål och trä ökat med upp till ca 50 - 70%. Dessutom är 
isättningsrampen närmast Valbodalen i sämre skick än befarat. Hela projektet bedöms landa 
på ca två mnkr. Projektet belastar 2021 med 1,1 mnkr och 2022 med ca 0,9 mnkr. Totalt utfall 
beräknas till två mnkr. 

Laddinfrastruktur, laddstolpar - För att ställa om kommunens fordonspark till fossilfria 
fordon, främst elbilar krävs en utbyggd laddinfrastruktur 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. 

Växelplattform är en IT-investering för en ny telefonväxel. En reservväxel som är placerad 
i Uddevalla kommunhus är med i projektet. Växeln kommer att spara 0,4 mnkr per år i åtta 
år för vardera av de tre SML-kommunerna. Besparingen kommer att ske genom minskade 
abonnemangskostnader. 

8.7 Exploateringsredovisning 

Kassaflöden, tkr 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Utfall 
totalt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total kalkyl 

Inkomster 14 280 0 0 30 030 38 035 45 075 0 113 140 

Tronebacken 0 0 0 0 34 875 45 075 0 79 950 

Spjösvik 8 880 0 0 24 630 3 160 0 0 27 790 

Grönskult 5 400 0 0 5 400 0 0 0 5 400 
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Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utgifter -15 813 -7 006 -22 403 -31 373 -21 700 -13 982 0 -89 458

Tronebacken -325 -151 -12 048 -10 102 -21 700 -13 982 0 -57 832

Spjösvik -10 638 -5 988 -7 448 -14 342 0 0 0 -21 790

Grönskhult -4 550 -852 -2 751 -6 235 0 0 0 -8 986

Torvemyr 2 -300 -15 -156 -694 0 0 0 -850

Nettokostnad -1 533 -7 006 -22 403 -1 343 16 335 31 093 0 23 682 

Varav driftkostnader -500 -519 -3 224 -916 0 0 0 -4 140

Kommentar 

Nettokostnaden kalkyleras till 23,7 mnkr. Det är 1,7 mnkr högre vilket beror på en lägre 
kostnad för exploateringsprojektet på Grönskult. 

Ny exploateringsmodell 

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 att 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. Tuntorp industrimark budgeteras 2022. 

Exploateringsmodellen fortsätter att utvecklas genom de pågående projekten och en 
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 av mark 2,7 mnkr till den centrala 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 263 unika 
intressenter. Registrering kan göras via e-tjänst på kommunens hemsida och köplats innebär 
en administrativ avgift samt en avgift för respektive område i tomtkön. Sökande 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 fem år förflutit. 

Tronebacken, tkr 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Utfall 
totalt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total kalkyl 

Inkomster 0 0 0 0 34 875 45 075 0 79 950 

Utgifter -150 0 -11 061 -9 271 -21 700 -13 982 0 -56 014

Driftkostnader -175 -151 -987 -831 0 0 0 -1 818

Nettokostnad -325 -151 -12 048 -10 102 13 175 31 093 0 22 118 

Kommentar 

Tronebacken 

Planering för ca 70 - 100 st bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt 
möjlighet för förskola. Detaljplanen är överklagad hos Mark- och miljööverdomstolen. 
Processen fortsätter 2022. Inför ett genomförande ska inlösen av fastighet ske, vilket 
påverkar tidsramen. 

Spjösvik, tkr 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Utfall 
totalt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan202
5 

Total kalkyl 
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Inkomster 8 880 0 0 24 630 3 160 0 0 27 790 

Utgifter -10 513 -5 922 -7 048 -14 342 0 0 0 -21 390

Driftkostnader -125 -66 -400 0 0 0 0 -400

Nettokostnad -1 758 -5 988 -7 448 10 288 3 160 0 0 6 000 

Kommentar 

Spjösvik 

Planering för ca 35 bostäder. Byggnation pågår och anläggningsentreprenaden för etapp 1 
beräknas vara klar i början av 2022. Inför försäljning har en målbild för området utarbetats 
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. Områdets olika etappindelningar kommer att innebära såväl 
styckvis tomtförsäljning som markanvisning. Inkomster för de första fem tomterna till 
försäljning beräknas till början av 2022. 

Grönskult, tkr 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Utfall 
totalt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total kalkyl 

Inkomster 5 400 0 0 5 400 0 0 0 5 400 

Utgifter -4 450 -565 -929 -6 235 0 0 0 -7 164

Driftkostnader -100 -287 -1 822 0 0 0 0 -1 822

Nettokostnad 850 -852 -2 751 -835 0 0 0 -3 586

Kommentar 

Grönskult 

Intresse från lokala företagare att exploatera detaljplanelagt industriområde. Projektör har 
utsetts och byggnation är på gång att startas upp. Utgifterna på Grönskult bli 1,7 mnkr lägre 
än ursprunglig kalkyl. Driftkostnaderna under året var 0,2 mnkr högre än budget på grund av 
konsultkostnader för projektet. 

Torvemyr 2, tkr 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Utfall 
totalt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total kalkyl 

Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utgifter -200 0 -141 -609 0 0 0 -750

Driftkostnader -100 -15 -15 -85 0 0 0 -100

Nettokostnad -300 -15 -156 -694 0 0 0 -850

Kommentar 

Torvemyr 2 

Planering för ca 50 bostäder med en 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. Förstudie kan påbörjas på antingen Torvemyr 2 eller Tronebacken efter att 
Spjösvik kommit en bit in i försäljningsprocessen. 

8.8 Ekonomisk analys 

Samhällsbyggnadsnämnden visar för 2021 ett underskott på 2,1 mnkr mot budget.  
Prognosen per oktober visade på ett underskott på 0,7 mnkr. Därefter tillkom kostnader för 
snöröjning och ett ökat pandemilager i december. Materialkostnader och bränslekostnader 
har gått upp under året vilket kommer påverka både drift och investeringar framåt i tiden. 

IT-avdelningen hade ett underskott 2020 på 0,3 mnkr, detta återställs med ett 
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motsvarande överskott 2021. 

Gata och park hade ett negativt resultat på 1,6 mnkr mot budget. Snöröjning, underhåll och 
skador av skyfall är anledningen till detta. Snöröjningen kostade 2 mnkr vilket är 1,2 mnkr 
mer än budget. Översvämningarna i somras kostade 0,7 mnkr. Intäkter för uthyrning av 
Slättevallen och ökade parkeringsintäkter förbättrade resultatet. Gata och park har haft ett 
underskott på sina fasta kostnader under en längre tid och det finns inga snabba lösningar 
för detta. Inför 2022 finns ett nytt avtal med parkeringsbevakningen och driftavtalet med 
Leva ses över. Energibesparande åtgärder på gatubelysningen kan på sikt ge stora 
besparingar. 

Plan och bygg hade ett underskott på 2,0 mnkr mot budget. Pensionsavgångar, 
föräldraledigheter och konsultkostnader är anledningen till underskottet som ska vara löst 
till 2022. 

Handelshamnen hade ett underskott 0,4 mnkr. Underskottet kommer från en minskad 
intäkt från Lysekils hamn AB på 0,2 mnkr och kapitalkostnader för Västra kajen i Grundsund 
0,2 mnkr. Bägge dessa arbetas in i budgeten till 2022. 

Småbåtshamnarna har under tre år visat ett negativt resultat (2019: 0,3 mnkr, 2020: 0,9 
mnkr och 2021: 0,2 mnkr). Småbåtshamnarna har under en lång tid saknat ekonomi att 
underhållas på ett riktigt sätt. Från och med 2019 har nämnden gjort en medveten satsning 
på småbåtshamnarna. Verksamheten har digitaliserats, vilket nu börjar ge god effekt. 
Kommunens kontaktcenter tog under året över kundkontakterna. De mest akuta 
anläggningstillgångarna har eller kommer att få reinvesteringar. I och med taxehöjningar 
inför 2022 kommer småbåtshamnarnas ekonomiska problem vara lösta. Inom några år 
kommer småbåtshamnarna räknas som välskötta. 

9 Framtid 

Åtgärder för att hantera klimatförändringarna 

Klimatets förändringar berör samhällsbyggnadsnämndens arbete och kräver en medveten 
långsiktig planering. En rad åtgärder kommer att krävas för att anpassa samhället. Prognoser 
visar att det blir vanligare med extremväder och skyfall framöver. Detta kommer att leda till 
fler skador och kostnader för samhället. Även markförhållanden kan komma att ändras 
utifrån ett förändrat klimat med risk för ras, skred och erosion. 

Klimatanpassningen ställer krav på dimensionering för ökade flöden, höjda vattennivåer och 
kraftigare nederbörd. Att medvetet planera för grönstrukturer är en åtgärd för att begränsa 
effekterna. 

Kundfokus med ökad digitalisering 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har genom sina många externa kontakter en 
avgörande roll för hur kommunen uppfattas av kunden. För att utveckla verksamhetens 
processer, service och tjänster behöver vi utgå ifrån medborgarnas krav och behov. 

Digitaliseringen ger många nya möjligheter men utmanar också nämndens verksamheter och 
arbetssätt. De tjänster som förvaltningen idag erbjuder kommer att behöva anpassas till nya 
behov. Våra kunder ska kunna lösa sina ärenden på nya sätt utifrån digitala och mobila 
lösningar i första hand. För att klara de ökade förväntningarna behöver vi använda digitala 
verktyg som finns på marknaden och minska andelen manuellt och analogt arbete. 

Medborgare och besökare förväntar sig i allt högre grad att enkelt kunna finna information 
om kommunen. Det gäller både på kommunens hemsida, i sociala medier och genom appar. 
Vi behöver därför utveckla vår information på kommunens hemsida och uppdatera oss kring 
i vilka digitala plattformar vi ska vara aktiva. 

En viktig faktor för att ge god service är en fortsatt utveckling av kommunens kontaktcenter 
som en tydlig väg in för kunden. För att få ett tydligt kundfokus skulle kontaktcenter kunna 
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organiseras centralt i kommunen. Detta skulle ge fler möjligheter att arbeta mer 
sammanhållet utifrån medborgarens och kundens olika behov. 

Förändringar inom kost- och städverksamheten 

Framtiden pekar mot att arbeta mer med att inspirera och skapa matglädje i 
kostverksamheten. En del i detta är att laga mer mat från grunden och öka mängden 
närproducerade, ekologiska och färska råvaror. Andra prioriterade arbetsområden är 
matsalsmiljön, bemötande och service. 

Förväntan på valmöjligheter ökar för vad och när man vill äta, liksom efterfrågan på kultur- 
och individanpassade måltider. Detta leder på sikt troligen till att matsedeln kommer att 
försvinna. Digitalisering av måltiderna kan på sikt innebära förändrade arbetssätt i köken 
med exempelvis robotar i beredningen. 

För att klara nationella mål i enlighet med Sveriges livsmedelsstrategi strävar förvaltningen 
efter att öka andelen vegetabiliska livsmedel samt att säsongsanpassa måltiderna. Vid inköp 
av livsmedel behöver även hänsyn tas till produktionsvillkor, minskade transporter, 
förbättrad avfallshantering och minskad energianvändning. 

En annan trend är att minska matavfallet och mängden konsumtion av kött. Förvaltningen 
behöver framöver arbeta för att minska matens miljöpåverkan genom att utveckla menyer, 
inköp och mathantering. 

En kostnadsökning på livsmedel är att vänta de kommande åren. Detta kommer att påverka 
verksamheten redan under 2022. För att hålla budgeten i balans kan kostenheten behöva 
planera om matsedlarna utifrån vilka livsmedel som höjs. 

Även inom städenhetens verksamhet ökar förväntan på mer kundanpassade tjänster, 
kringservice och miljökrav. Digitaliseringen kommer att öppna möjligheter att använda 
städrobotar för att exempelvis städa golv nattetid. 

Stort investeringsbehov i hamnanläggningar 

För att ge kunderna bra service och säkra och funktionella båtplatser kommer hamnenheten 
att behöva göra stora investeringar de kommande åren för att modernisera anläggningarna. 
Målet är att under den närmaste 5 - 10 årsperioden komma ikapp med underhållsskulden. 
Dessutom finns ambitioner att bygga en modern och funktionell sjösättningsanläggning i 
centrala Lysekil. Förhoppningen är även att kunna utveckla husbilsparkeringarna och utöka 
dem med fler platser, särskilt på Skaftö där behovet är stort. 

På sikt förväntas marknaden för elbåtar att växa. Här behöver Lysekils kommun samarbeta 
med andra aktörer längs kusten för att kunna erbjuda en sammanhållen laddinfrastruktur. 

Attraktiv stad som erbjuder det unika 

Människor dras till attraktiva livsmiljöer och efterfrågan på naturliga och trygga offentliga 
miljöer, mötesplatser och stråk att träffas på väntas öka. Det innebär att vi behöver arbeta 
med åtgärder som till exempel bättre belysning och uppröjning av områden. Vi behöver också 
fortsätta arbetet med att bevara och värna om kommunens naturområden, fortsätta att 
utveckla stadskärnan och våra samhällen samt skapa attraktiva bostäder med närhet till 
natur och hav. 

Hållbarhetsfrågorna ökar i samhället 

Förvaltningen räknar med att hållbarhetsfrågorna generellt kommer att öka i samhället. Vår 
verksamhet påverkas av förändrade sätt att resa, arbeta och leva och har en viktig roll i 
omställningen mot ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat förädling av gatumiljöer, 
parker och naturområden. Vi ska bidra till en natur med hög grad av biologisk mångfald och 
som kan erbjuda ett friluftsliv som attraherar såväl åretruntboende som besökare. Nya 
resvanor och trafikmönster kan på sikt skapa mindre behov av p-platser och mindre slitage 
men kommer att kräva beslut om prioritering av markanvändningen. 
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Inom fastighetsområdet kommer uppkoppling av tekniska system att öka vilket ger ökade 
möjligheter för resurseffektivisering, informationsutbyte och övervakning. Samtidigt som 
fastigheter och installationer behöver bli mer energieffektiva. 

IT-utvecklingen 

Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert att kunna sköta sina 
ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala 
kontaktvägar. Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att möta dessa 
önskemål och även att klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens 
finansiering, globalisering och minskad klimatpåverkan. Samtidigt fortsätter 
cyberkriminaliteten öka vilket kommer att påverka kommunerna. Utökade tekniska 
säkerhetsåtgärder tillsammans med informationssäkerhetsutbildning för alla anställda har 
minskat risken för att kommunen utsätts för en attack, men ökar också möjligheten till 
motåtgärder. 

Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 

Samtidigt som förväntningarna ökar på förvaltningens verksamheter är resurserna för 
uppdraget begränsade. Trenden pekar på att arbetet ska utföras med mindre medel. 
Förvaltningen behöver därför kontinuerligt arbeta för att minska kostnaderna och arbeta mer 
effektivt. En möjlig väg är att utveckla digitala lösningar och förenkla processerna för att 
leverera det som våra kunder efterfrågar. Arbetsuppgifter som kräver en mänsklig hand 
kommer dock medarbetarna att utföra. 

Pandemin och dess efter effekter 

Pandemin har påverkat förvaltningens medarbetare. Serviceavdelningen är den verksamhet 
som påverkats mest i form av många sjuka, svårigheter att få in vikarier och att kunna styra 
om en verksamhet snabbt. Detta kan komma att få långsiktiga negativa effekter på 
personalens hälsa. 

Under pandemin har medarbetarna etablerat nya arbetssätt och det är inte längre självklart 
för alla att arbetet sker på ett kontor eller en specifik plats. För att vara en attraktiv 
arbetsplats och främja effektiva arbetsprocesser behöver förvaltningen arbeta aktivt med att 
utveckla "det nya normala". Detta ställer krav på ett förändrat ledarskap, effektiva 
samarbeten och den digitala och fysiska arbetsplatsen. 

Kompetensförsörjning 

Medarbetarna är samhällsbyggnadsförvaltningens viktigaste resurs och 
kompetensförsörjningen en av utmaningarna. För att säkra förvaltningens kärnuppdrag 
behövs kontinuerligt arbete med att bevara innevarande kompetens och att attrahera ny när 
behoven identifieras. Under en 20-årsperiod förväntas ca 100 medarbetare att gå i pension 
inom förvaltningen. Några yrkesgrupper har en högre andel pensionsavgångar de närmsta tio 
åren. 

Kompetensförsörjning som begrepp innefattar att attrahera och rekrytera rätt kompetens, 
utveckla och behålla befintliga medarbetare och värna om goda avslut. Andra 
personalstrategiska områden som arbetsmiljö, lön, ledarförsörjning och bemanning har stor 
betydelse för kompetensförsörjningen. God arbetsmiljö främjar möjligheterna för 
arbetsgivaren att attrahera nya medarbetare och i synnerhet att i förlängningen behålla 
befintliga i hög grad. Det handlar både om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. 
Även lönebildningen är en faktor och inte minst den lönestruktur som råder i konkurrens 
med övrig arbetsmarknad och närliggande kommuner. 

Individens kompetens behöver utvecklas och fördjupas under hela det yrkesverksamma livet, 
dels för att kunna möta verksamhetens behov men kanske främst för att ge personlig 
stimulans, utmaningar och meningsfullhet, vilket alla bidrar till arbetsglädje. Medarbetare 
som idag finns och trivs i verksamheten är goda ambassadörer och en resurs i arbetet med att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 
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Allmänt om delegation 

Riktlinjer och principer 
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Samhällsbyggnadsnämndens (SBN) ansvarsområde. Ärenden som lyder under kommunallagen 
6 kap 38 § kan inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet 
eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, ej heller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om det är av principiell beskaffenhet eller 
av större vikt.  

SBN kan återkalla delegering generellt eller i särskilt ärende. SBN kan föregripa en delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och 
besluta i det. SBN har, utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till eget avgörande. 

Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterande medel och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga 
styrdokument. 

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

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

Anmälan om beslut 
Beslut fattade på delegation av SBN ska anmälas vid nästkommande sammanträde om inte det särskilt anges att detta inte ska ske. Detta gäller även beslut 
som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. Delegationspunkter som inte rapporteras får inte vara överklagningsbara beslut. Anmälan kan ske 
genom kopia på beslutet, på speciella delegationslistor i annan form av skrivelse. Beslutet ska dokumenteras i ärendehanteringssystemet Vision Ciceron. 

Överklagan 
Delegationsbeslut kan, på samma sätt som beslut fattade av SBN, överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagen samt förvaltningslagen. 
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Förkortningar 
KD Kommundirektör PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 
AC Administrativ chef PBF Plan- och byggförordningen (2011:338) 
FC Förvaltningschef FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
EC Ekonomichef FL Förvaltningslagen (2017:900) 
KS Kommunstyrelsen KL Kommunallagen (2017:725) 
SBN Samhällsbyggnadsnämnden BAB Lag om bostadsanpassning (2018:222) 
SBNO Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande 
PBB Prisbasbelopp 

AvdC Avdelningschef 
-MG (mark och gata)
-Tek (Tekniska avdelningen)
-PB (Plan och bygg avdelning)
-F (fastighet)
-S (Serviceavdelningen)
-IT

OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

EnC Enhetschef 
-ADM (adm enhet)
-SERV (kost och städ)
-KC(Kontaktcenter)
-HAMN (Hamnenheten)
-GP (Gata& Park-enheten)
-FAST (Fastighetsenheten)
-KOST (Kostenheten)
-STÄD (städenheten)

LOU Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 

Mex Mark- och exploateringsingenjör LFS Lagen om färdigställandeskydd (2014:320) 
Gata Gatuingenjör AL Anläggninslagen (1973:1149) 
Traf Trafikingenjör LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 
Stad Stadsträdgårdsmästare TAS BORT 

(Har ersatts av Traf och EnC 
Gata&Park) 

LGS Lagen om särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning (1998:814) 

HandlB Handläggare bygg FGS Förordningen om gaturenhållning och 
skyltning (1998:929) 
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AssB Assistent bygg LOL Lagen om lägenhetsregister (2016:378) 
BAB Handläggare bostadsanpassning LFF Lagen om flyttning av fordon i vissa fall 

(1982:129) 
Blov Bygglovhandläggare FFF Författning om flyttning av fordon i vissa fall 

(1982:198) 
Sark Stadsarkitekt LKP Lag om kommunal parkeringsövervakning 

(1987:24) 
Binsp Byggnadsinspektör FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
Bark Bygglovsarkitekt 
GIS GIS-ingenjör 
Mät Mätningsingenjör 
Plan Planarkitekt 
Adm Administratör 
Komv Kommunvägledare 
Komu Kommunens upphandlare 
HandlM Handläggare mex 
HamnK Hamnkapten 
HandlH Handläggare hamn 
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1.Generella förutsättningar

Ärendetyp 1:1-24 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av ändring 

1:1 Yttrande till myndigheter och dyl. av ej principiell 
natur. 

FC 
AvdC 

AvdC 
FC 

Ej principiell natur 

1:2 Beslut om att avstå yttrande över betänkanden 
och utredningar av ej principiell natur. 

FC 
AvdC 

AvdC 
FC 

Ej principiell natur 

1:3 Ändra överklagat beslut enligt FL § 37–39. FC KD Saknades ersättare 

1:4 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat FL § 37–39. 

AvdC 
FC 

FC 
KD 

Var tidigare AvdC som var delegat och 
FC som var ersättare 

1:5 Avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande av sådan handling. 

OSL 6 kap 2-3 §§, 4 kap 14 §, 12 kap 2 § 

AvdC Handl 
FC 

Var tidigare AvdC som var delegat och 
Handl som var ersättare 

1:6 Undantag om avgift för allmän handling samt 
fastställande av taxa vid oenighet. 

AvdC 
EnC 

Handl 
AvdC 

Var tidigare AvdC som var delegat och 
Handl som var ersättare 

1:7 Avge yttrande till domstol med anledning av 
beslut om sekretess. 

FC 
AvdC 

AvdC 
FC 

Var tidigare FC som var delegat och 
AvdC  som var ersättare 

1:8 Beslut i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

12 kap. 5 §PBL 

SBNO 

1:9 Utfärdande av fullmakt att föra kommunens 
talan inför domstol, andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 

SBNO 
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1:10 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten 
till annan anställd i kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt denna delegationsordning 
delegerats till förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde. 

12 kap. 5 § PBL 

7 kap. 6§ KL 

FC KD Saknades ersättare 

1:11 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten 
till anställd i annan kommun under förutsättning 
att båda nedanstående kriterier är uppfyllda: 

- beslutanderätten i ärendegruppen har
delegerats till förvaltningschefen, och

- beslutanderätten faller inom ramen för sådan
verksamhet som regleras i ett samverkansavtal
enligt 9 kap. 37 § KL.

12 kap. 5 §PBL 

FC KD Saknades ersättare 

1:12 Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en 
brist i en framställning, om bristen medför att 
framställningen inte kan läggas till grund för en 
prövning i sak. 

20 § FL 
Se  9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 § PBF 

AvdC FC 

1:13 Beslut att avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp 
till prövning 20 § FL. 

Se dock 9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 § PBF 

AvdC Berörd 
AvdC 
FC 

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

Ändring av ersättare. 
Kommentar tillagd. 

1:14 Beslut att avskriva ett ärende från vidare 
handläggning om en ansökan/framställning har 

Berörd 
Handläggar
e 

Berörd 
AvdC 
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återkallats eller frågan förfallit av annan 
anledning. 

1:15 Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett 
ärende. 

12 § FL 

Berörd 
Handläggar
e 

AvdC Redaktionell förändring 

1:16 Beslut att begära att den som anlitar ombud ska 
medverka personligen vid handläggningen av ett 
ärende. 

14 §  FL 

FC KD Rätt till vidare-
delegering 

Saknades ersättare 

1:17 Beslut att ett ombud eller biträde som är 
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet. 

14 § FL 

FC KD Saknades ersättare 

1:18 Beslut att begära att ett ombud styrker sin 
behörighet genom en skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § 
FL. 

FC KD Saknades ersättare 

1:19 Beslut att förelägga part eller ombud att styrka 
ombudets behörighet genom en fullmakt med det 
innehåll som framgår av 15 § FL. 

FC KD Saknades ersättare 

1:20 Beslut att begära att en handling bekräftas av 
avsändaren. 

21 § FL 

FC 
Handläggar
e 

EnC Tidigare FC som var delegat. 

1:21 Beslut om rättelse/ändring av beslut som 
delegaten fattat enligt de förutsättningar som 
anges i 36–39 §§ FL. 

FC 
AvdC 

AvdC 
FC 

Exempelvis fel i 
upphandling, 
bygglov, 
beställningar etc 

Tidigare FC som var delegat och AvdC 
som var ersättare. 
Kommentar tillagd. 

1:22 Beslut att avvisa överklagande av beslut som 
kommit in för sent enligt vad som anges i 45 § 
FL. 

FC 
AvdC 

AvdC 
FC 

Tidigare FC som var delegat och AvdC 
som var ersättare. 
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1:23 Delegation till SBNO, och vid dennes förfall vice ordförande att fatta beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 

1:24 I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes ersättare inte är tillgänglig, 
äger SBC FC med berörd AvdC som ersättare att fatta beslut i samtliga ärenden som 
samhällsbyggnadsnämnden delegerat till tjänsteman enligt denna delegationsförteckning. 

Endast språklig förändring 
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2. Färdtjänst/Riksfärdstjänst: 
 Ärendetyp 2:1-2 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av ändring 
2:1 Beslut om färdtjänst och/eller ledsagare och 

riksfärdtjänst, beslut om att återkalla sådant 
tillstånd när förutsättningarna för tillstånd inte 
längre finns.  
7-9, 12 §§ Lag om färdtjänst, 47,9, §§ Lag om 
riksfärdtjänst. 

Berörd 
handläggare 
Komv 

KOMV 
EnC 

 Ändring av delegat och ersättare 

2:2 Beslut om att återkalla tillstånd till 
färdtjänst/riksfärdtjänst när tillståndshavaren 
gjort sig skyldig till allvarliga och upprepade 
överträdelser. 
12 § Lag om färdtjänst, 9 § Lag om 
riksfärdtjänst. 

Berörd 
handläggare 
Komv 

KOMV 
EnC 

 Ändring av delegat och ersättare 
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3. Ekonomiärenden/upphandling av varor och tjänster
Ärendetyp 3:1-11 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av ändring 

3:1 Rätt att utse beslutsattestanter och ersättare 
inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde. 

FC EC 

3:2 Avskrivning av fordran mot kund inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde till ett högsta belopp av: 

 upp till 25 tkr

 25 tkr-100 tkr

 100-500 tkr

AvdC EnC 
EC AvdC 
KD FC 

EC AvdC 
KD FC 
EC KD 

Berörd AvdC 
Rapporteras inte 
till nämnd. 

EnC är ny delegat upp till 25 tkr. EC och KD tas 
bort. 

3:3 Godkänna till kommunen ställd säkerhet till ett 
belopp av: 

 högst 100 tkr

 100 -1000 tkr

EC 
KD 

KD 

3:4 Besluta om undantag från bestämmelser om 
taxa eller annan avgift till ett belopp av: 

 högst 50 tkr

 över 50 tkr

FC AvdC 
EC 

EC FC 
KD 

Rapporteras inte 
till nämnd 

Taxor beslutas av KF och bör endast undantas i 
särskilda fall. 

3:5 Tilldelningsbeslut upphandling: 

 1 prisbasbelopp – 100 tkr

 100 tkr -direktupphandlingsgräns

 Direktupphandlingsgräns-3 mkr
 Över 3 mkr

EnC 
AvdC 
FC 
SBN 

Punkten föreslås tas bort. Upphandling sker 
inom budgetram där budgetbeslut redan är 
fattat. Beslut om tilldelning är ett 
verkställighetsbeslut. 

3:6 Beslut om att förlänga förvaltningsspecifika 
och externt samordnade ramavtal för inköp av 
varor och tjänster. 

FC KOMU Tecknande av 
avtal görs av 
behöriga 
firmatecknare 
enligt särskilt 

Punkten föreslås tas bort. Avser beslut om att 
förlänga gällande ramavtal, exempelvis 
hantverkar- och livsmedelsavtalen. Kan även 
vara gemensamma ramavtal med andra 
kommuner. 
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upprättad 
förteckning 

3:7 Yttrande avseende överklagan av upphandling 
enligt lag om offentlig upphandling (LOU). 

FC KD 

3:8 Beslut om att teckna och förlänga leasingavtal 
för kommunen gällande varor och tjänster. 

Berörd 
AvdC 

FC Finanspolicy 
reglerar 
tecknande av 
leasing som är 
ett av flera 
finansierings-
alternativ. 
Tecknande av 
avtal görs av 
behörig 
firmatecknare 
enligt särskild 
upprättad 
förteckning. 

Berörd tas bort. Även kommentaren om 
finanspolicyn. 

3:9 Beslut om att medverka i upphandling 
samordnad av annan kommun inkl. sluta avtal 
med inköpscentral om att sköta 
upphandlingar. 

KOMU EC Delegaten ges 
automatisk 
fullmakt att 
utgöra 
kommunens 
ombud. 

3:10 Uppdra åt anställd att fatta beslut i 
upphandlingar genomförda av inköpscentral. 

Behörig 
anställd vid 
anlitad 
inköps-
central 

EC 



13 

4. Investeringar samt köp och försäljning av fast egendom, fastighetsregleringar mm
Ärendetyp 4:1-10 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av ändring 

4:1 Omfördelning av medel för nya 
investeringsprojekt upp till 1 mnkr. 
Över 1 mnkr 

FC 

SBN 

KD 

KD 

Avser nya 
investeringar 

Ej behov av att ange SBN som delegat. 

NY Besluta om detaljbudget för reinvesteringar 
inför budgetåret samt omfördelning av medel 
inom SBN:s reinvesteringsram. 

AvdC FC Rapporteras 
inte till 
nämnd. 

Har ej funnits med i delegationsordningen 
tidigare men har i praktiken hanterats inom 
Tekniska avdelningen. 

4:2 Utse beställarombud vid entreprenader FC KD Kan 
vidaredelegera
s 

Rapporteras 
inte till 
nämnd. 

Ny Besluta om igångssättningstillstånd: 

 0 mnkr - 1 mnkr

 1 mnkr – 3 mnkr

 3 mnkr -5 mnkr

EnC 
AvdC 
FC 

AvdC 
AvdC 
KD 

Belopp under 
3 mnkr 
rapporteras 
inte till 
nämnd. 

Punkten är en anpassning av 
delegationsordningen till Riktlinjer för 
investeringar. 
Beslut om igångsättningstillstånd har inte 
funnits tidigare. I praktiken har projektledare 
satt igång ett projekt när det funnits budget. 
Den nya rutinen innebär en kontroll att 
projektet är tillräckligt berett innan start. 

4:3 Besluta om försäljning av detaljplanelagd 
bostads- och industrimark enligt fastställda 
riktlinjer. 

Mex AvdC 

4:4 Överenskommelse om fastighetsreglering: 

 upp till 250 tkr Mex FC AvdC 
Ändring av delegat och ersättare för effektivare 
hantering och konsekvent ansvarsfördelning. 
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 250-500 tkr

 över 500 tkr

FC  AvdC 
SBN 

FC 
Ej behov av att ange SBN som delegat. 

4:5 Kommunens företrädare i ärenden enligt 
Fastighetsbildningslagen, Anläggningslagen 
och Ledningsrättslagen samt i 
inskrivningsärenden enligt Jordabalken. 

Mex AvdC 

4:6 Avge yttrande på kommunens vägnar i dess 
egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov. 

Mex AvdC 

4:7 Servitutsupplåtelser, ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i egenskap av härskande 
fastighet. 

Mex AvdC 

4:8 Servitutupplåtelser, ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i egenskap av tjänande 
fastighet. 

Mex AvdC 

4:9 Dödning, utsträckning, sammanföring, 
relaxation av pantbrev och därmed jämförlig 
åtgärd. 

Mex AvdC 

4:10 Beslut om köp och försäljning av fastighet 
eller del av fastighet: 

 upp till 250 tkr

 250-500 tkr

 över 500 tkr

Mex 
FC AvdC 
SBN 

FC AvdC 
FC 

Ändring av delegat och ersättare för effektivare 
hantering och konsekvent ansvarsfördelning 

Ej behov av att ange SBN som delegat. 
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5.Hyror, arrenden och övriga nyttjanderätter
Ärendetyp 5:1-5:5 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av ändring 

5:1 A. Arrende-, hyres- och
nyttjanderättsavtal för
en avtalstid upp till 3 år

B. Arrende- och
nyttjanderättsavtal för
en avtalstid upp till 5 år

C. Lägenhetsarrende
(sjöbodar, bryggor mm)
för en avtalstid upp till 1
år

Mex 

AvdC 

HandlM 

AvdC 

FC 

Mex 

Hyresavtal hanteras av fastighetsenheten och tas upp i 5:2. 

Ny punkt för effektivare hantering och rimlig ansvarsfördelning. 
Motsvarar punkt 5:2. 

5:2 Externa hyresavtal för en 
avtalstid upp till 3 år och en 
årshyra understigande 400 
tkr 
Externa hyresavtal för en 
avtalstid: 

 upp till 3 år och en
årshyra understigande
500 tkr

 upp till 5 år och en
årshyra understigande 1
mnkr

AvdC 

EnC 

AvdC 

FC 

AvdC 

FC 

EnC är ny delegat upp till 3 år. AvdC är ny delegat upp till 5 år. 

NY Uppsägning för avflyttning och 
uppsägning pga. omförhandling 
på uppdrag av annan 
nämnd/förvaltning. 

AvdC FC Rapporteras inte 
till nämnd. 

Har ej funnits med i delegationsordningen tidigare och har i 
praktiken hanterats av fastighetschef eller teknisk chef på uppdrag 
av den nämnd/förvaltning som nyttjar den inhyrda lokalen. 
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NY Företräda Lysekils kommun i 
tvister som rör hyresavtal. 

FC KD Kan 
vidaredelegeras. 

Rapporteras inte 
till nämnd. 

Har ej funnits med i delegationsordningen tidigare och har i 
praktiken hanterats av fastighetschef eller teknisk chef på uppdrag 
av den nämnd/förvaltning som nyttjar den inhyrda lokalen. 

5:3 Upplåtelse av torghandelsplats 
samt övriga 
torghandelsärenden. 

Traf AvdC EnC Rapporteras inte 
till nämnd. 

Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 

5:4 Upplåtelse av allmän plats och 
område som jämställs med 
sådan plats. 

Traf AvdC EnC Rapporteras inte 
till nämnd. 

Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 

5:5 Avskrivning av hyresfordringar 
Upp till 100 tkr/ärende: 

 upp till 25 tkr

 25 tkr-100 tkr

 100-500 tkr

FC 

EnC 
AvdC 
FC 

AvdC 

AvdC 
FC 
KD 

Rapporteras inte 
till nämnd. 

Samma belopp och delegater som 3:2. 

NY Teckna internhyresavtal. FC KD Rapporteras inte 
till nämnd. 

Har ej funnits med i delegationsordningen tidigare. 

NY Teckna hyresavtal med externa 
hyresgäster: 

 upp till 3 år och en
årshyra understigande
500 tkr

 upp till 5 år och en
årshyra understigande 1
mnkr

EnC 

AvdC 

AvdC 

FC 

Samma belopp och delegater som 5:2. 
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6. Planfrågor
Ärendetyp 6:1-6:4 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av ändring 

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

AvdC 
Plan 

Plan 
AvdC 

Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 

6:2 Avvisa för sent inkommen 
överklagan av detaljplan enligt 
PBL. 

AvdC 
Plan 

Plan 
AvdC 

Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 

6:3 Ingå planavtal. AvdC FC 

6:4 För planer som inte är av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt eller 
bedrivs med standard-, 
begränsat- eller förenklat 
förfarande: 
- Beslut om samråd
- Beslut om granskning
- Beslut om betydande

miljöpåverkan

FC 
AvdC 

AvdC 
FC 

Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 

7. Trafikärenden
Ärendetyp 7:1-7:7 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av ändring 

7:1 Trafikärenden omfattande 
beslut: 

 Lokala
trafikföreskrifter

 beslut om tillfälliga
lokala
trafikföreskrifter

Traf AvdC EnC Gäller ej beslut i 
trafikärenden av 
principiell 
natur. 

Rapporteras inte 
till nämnd. 

Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 
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 nyttoparkerings-
tillstånd

 parkeringstillstånd
för rörelsehindrade
(PRH)

 dispens avseende
parkeringsförbud

 motorfordonstrafik
förbjuden mm

 dispens avseende
tunga/breda/långa
transporter

Trafikärenden i ovanstående 
avseenden när beslutet är av 
principiell natur. 

SBN SBN ej delegat 

7:2 Alla löpande 
trafiksäkerhetsärenden. 

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

Trafikärenden i ovanstående 
avseenden när beslutet är av 
principiell natur. 

Traf 

Traf 

SBN 

AvdC EnC 

EnC 

Gäller ej beslut i 
trafikärenden av 
principiell 
natur. 

Rapporteras inte 
till nämnd. 

Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 

Ej relevant att ange SBN som delegat 

7:3 Avge yttranden över 
framställningar om 
uppsättande av skyltar och 
ställningar mm på offentlig 
platsmark enligt 
ordningslagen. 

Traf AvdC EnC Rapporteras inte 
till nämnd. 

Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 
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7:4 Besluta om förändringar av 
gränser för tätbebyggda 
områden enligt lokala 
trafikföreskrifter. 

Traf AvdC EnC  Rapporteras inte 
till nämnd. 
 

Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 

7:5 Besluta om tidsbegränsade 
lokala trafikföreskrifter och 
dispenser enligt 
trafikförordningen. 

Traf AvdC EnC   Rätt förhållande mellan delegat och ersättare . 

7:6 Besluta om lokala 
trafikföreskrifter 
- huvudled 
- väjningsplikt 
- stopplikt 
- förbud mot trafik med 
fordon 
- tillåten körriktning 
- förbud mot omkörning 
- parkeringsförbud 
- tid för parkering 
- begräsning av tungt, brett 
och långt fordon 
- hastighetsbegränsning 

Traf AvdC EnC   Rätt förhållande mellan delegat och ersättare . 

7:7 Förordna parkeringsvakter 
enligt 6 § LKP. 

Traf AvdC EnC   Rätt förhållande mellan delegat och ersättare . 

 

8. Hamnfrågor 
 Ärendetyp 8:1-8:3 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av ändring 
8:1 A. Utarrendera, uthyra 

eller annars upplåta 
markområde som 
ligger under 
hamnens 
verksamhetsområde 

AvdCEnC 
 
 
 
 
 

FCAvdC 
 
 
 
 
 

 Rätt förhållande mellan delegat och ersättare. 
 
 
 
 
 



20 

och med en 
nyttjanderättstid 
understigande 3 år. 

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

FC KD Delegat upp till 5 år med syfte en effektiv hantering. 

8:2 Upplåtelse av 
hamnanläggningar till 
extern aktör, ex Båtplatser 

Upplåtelse av kajplats: 

 Understigande 1
vecka

 Överstigande 1 vecka
- 3år

SBN 

Hamnk 

EnC 

EnC 

FC 

Delegater och ersättare för en effektiv hantering och konsekvent 
ansvarsfördelning 

8:3  Upplåtelseformer
och upplåtelsetid 

 Tilldelning och byte
av båtplatser 

 Avgift-båtplatsavgift

 Uppsägning av
båtplats 

 Förverkan av
båtplats 

 Bortskaffa förvaring
på bryggor, eller 

Handlägg
are ASS 

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

Punkten föreslås ändras och delegation istället kopplas till beslutat 
dokument Regler för hemmahamnar och gästhamnar. 
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sådant som byggts 
utan tillstånd 

 Rätt att städa och
röja 
uppläggningsplatser 
på båtägarens 
bekostnad 

 Uppsägning av
hyresavtal om ex inte 
avgiften betalas inom 
tid 

 Båtplatsupplåtelse
och kösystem 

 Fördelning av
båtplatser till 
sökande i 
båtplatskön 

 Avsteg från
fördelningsgrundern
a  

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

Komv 
HandlH 

EnC 

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

EnC FC Ny punkt föreslås för en effektiv hantering. 

NY Avsteg från taxor samt 
återbetalning. 

EnC FC Ny punkt föreslås för en effektiv hantering. 

NY Utbetalning av skadestånd 
upp till ett prisbasbelopp. 

FC KD Ny punkt föreslås för en effektiv hantering. 
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9. Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter. Beslut under handläggningen och vid
överklagade beslut

Ärendetyp 9:1-9:55 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av ändring 

9:1 Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om lov, 
förhandsbesked eller anmälan. 

9 kap. 22 § första stycket PBL 

6 kap. 10 § första stycket PBF 

Blov 
Sark 
Bark 
HandlB 
AssB 

AvdC 

9:2 Avvisning av ansökan eller anmälan när föreläggande 
om komplettering inte åtlytts. 

9 kap. 22 § andra stycket PBL 

6 kap. 10 § andra stycket PBF 

Blov 
Sark 
Bark 
Binsp 
HandlB 
AssB 

AvdC 

9:3 Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked 
eller anmälan och andra sådana handlingar som avses 
i 9 kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de är lämpliga 
för arkivering. 

6 kap. 9 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
HandlB 
Bark 
AssB 

AvdC 

9:4 Miljönämnden och berörda parter ska informeras och 
ges tillfälle att yttra sig när det finns särskilda skäl att 
fatta beslut att någon samordning enligt första stycket 
inte ska ske. 

9 kap. 24 § andra stycket PBL 

Blov 
Sark 
Bark 

AvdC 

9:5 Beslut om förlängning av handläggningstiden i ärende 
om lov eller förhandsbesked. 

9 kap. 27 § första stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC 
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9:6 Beslut om att avvisa för sent inkommit 
överklagande. 

13 kap. 16 § första och andra styckena PBL 

Blov 
Handl 
HandlB 
Sark 
Bark 

AvdC Förtydligande av roll. 

Bygglov, rivningslov, marklov mm 
9:7 Beslut om prövning om åtgärd som inte kräver lov. 

9 kap. 14 § PBL 

Blov 
Sark 
Bark 
Binsp 
HandlB 

AvdC 

9:8 Beslut om villkorsbesked. 

9 kap. 19 § PBL 

Blov 
Sark 
Bark 

AvdC 

9:9 Beslut om anståndsförklaring. 

9 kap. 28 § PBL 

Blov 
Sark 
Bark 

AvdC 

9:10 Beslut om tidsbegränsat bygglov. 

9 kap. 33 § PBL 

9 kap. 33 a § PBL 

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

Blov 
Sark 
Bark 
Binsp 
HandlB 

AvdC 

9:11 Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov. 

9 kap. 33 § andra stycket PBL 

9 kap. 33 a § andra stycket PBL 

Blov 
Sark 
Bark 
Binsp 
HandlB 

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

Kommentar tillagd. 
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9:12 Beslut om att avslå en ansökan om lov eller ge 
negativt förhandsbesked i de fall det är uppenbart att 
åtgärden eller åtgärderna som avses inte kan medges. 

9 kap. 17 § PBL 

9 kap. 30 § PBL 

9 kap. 31 § PBL 

9 kap. 33–33 a §§ PBL 

9 kap. 34 § PBL 

9 kap. 35 § PBL 

Sark 
Blov 
Bark 

AvdC 

9:13 Beslut om att ett beslut om bygglov, rivningslov eller 
marklov får verkställas tidigare än fyra veckor efter 
att beslutet kungjorts enligt 9 kap. 41 a § PBL om ett 
väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. 

9 kap. 42 a § andra stycket PBL 

Sark 
Blov 
Bark 
Binsp 
HandlB 

AvdC Tillägg roll för effektivare 
handläggning. 

Bygglov, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanerat område 
9:14 A. Beslut om bygglov för ny-, till- och/eller

ombyggnad samt ändring av en- och
tvåbostadshus samt
komplementbyggnader till dessa inom
detaljplan eller område med
områdesbestämmelser.

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

Blov 
Sark 
Bark 
Binsp 
HandlB 

Blov 
Sark 
Bark 
Binsp 
HandlB 

AvdC 

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

bruttoarea, inom detaljplan.

D. Ny-, till- och/eller ombyggnad samt
ändring av kiosk, transformatorstation,
avloppspumpsstation och därmed
jämförlig byggnad. 9 kap. 30 § PBL

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC 

AvdC 

9:15 Nybyggnad och/eller väsentlig ändring av följande 
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9 kap. §8 första 
stycket i PBL, samt 6 kap. 1§ PBF: 

 Mindre småbåtshamnar i ärenden där
strandsskyddsdispens samt länsstyrelsen
beslut om tillstånd föreligger eller inte
krävs.

 Upplag eller materialgårdar

 Fasta cisterner

 Murar och plank

 Parkeringsplatser utomhus

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC Ersättare saknades 

9:16 Uppsättning och/eller västenlig ändring av skyltar 
eller ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ första stycket 
PBL samt 6 kap. 3-4 § PBF. 

Blov 
Sark 
Binsp 
HandlB 
Bark 

AvdC Ersättare saknades 

9:17 A. Beslut om lov även om den sökta åtgärden
innebär en liten avvikelse från detaljplan eller
områdesbestämmelser, om den är förenling
med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte, enligt 9 kap.
31 b § 1 PBL.

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

HandlB 

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

C. Beslut om lov, när en detaljplans
genomförandetid har gått ut och utöver
vad som följer av 9 kap. 31 b §, för en
åtgärd som avviker från detaljplanen om
den är förenlig med detaljplanens syfte
och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller ett allmänt intresse.
9 kap. 31 c § 1 PBL

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

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

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

HandlB 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

HandlB 

Blov 
Sark 
Binsp 

Bark 
HandlB 

Blov 
Sark 
Binsp 

Bark 

HandlB 

AvdC 

AvdC 

AvdC 

AvdC 
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9:18 Beslut om rivningslov som inte avser en byggnad eller 
en byggnadsdel som bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 
värde. 

9 kap. 34 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
HandlB 
Bark 

AvdC 

9:19 Beslut om marklov för planenlig åtgärd. 

9 kap. 35 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
HandlB 
Bark 

AvdC 

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område 
9:20 A. Beslut om bygglov för nybyggnad utanför

område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, inom ramen för de
villkor som bestämts i bindande
förhandsbesked.

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

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

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC 

AvdC 

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

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

F. Beslut om bygglov för nybyggnad utanför
område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, avseende
ersättningsbyggnader för befintliga som rivs
eller flyttas.

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC 

AvdC 

AvdC 

E. Tillägg roll för effektivare
handläggning.

F. Tillägg roll för effektivare
handläggning.

9:21 Nybyggnad och/eller väsentlig ändring av följande 
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9 kap. §8 första 
stycket i PBL, samt 6 kap. 1§ PBF: 

- Mindre småbåtshamnar i ärenden där
strandsskyddsdispens samt länsstyrelsen beslut om
tillstånd föreligger eller inte krävs.

- Upplag eller materialgårdar

- Fasta cisterner

- Murar och plank

- Parkeringsplatser utomhus

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC Ersättare saknades 
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9:22 Uppsättning och/eller väsentlig ändring av skyltar 
eller ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ första stycket 
PBL samt 6 kap. 3-4 §§ PBF. 

Blov 
Sark 
Binsp 
HandlB 
Bark 

AvdC Ersättare saknades 

Genomförande av mark-, bygg- och rivningsåtgärder 
9:23 Beslut om föreläggande för byggherren att ge in de 

ytterligare handlingar som behövs för nämndens 
prövning i fråga om startbesked. 

10 kap. 22 § första stycket 2 PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 
AssB 

AvdC 

9:24 A. Beslut om startbesked, 10 kap.23 §
PBL

B. Startbesked enligt 10 kap 23-24 §§ 
PBL, vad avser 6 kap 5 § 4 PBF
installation av eldstad och eller
rökkanal.

Blov 
Sark 
Binsp 
HandlB 
Bark 

AssB 

AvdC 

AvdC 

9:25 Beslut om att det inte behövs någon kontrollplan för 
rivningsåtgärder 10 kap. 18 § andra stycket PBL. 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:26 Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt beslut 
– att krav på omfattande ändringar av andra delar än

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 
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den direkt berörda av en byggnad inte behöver utföras 
förrän vid en viss senare tidpunkt 

3 kap. 21 § PBF 

9:27 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna 
i Boverkets byggregler om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt. 

BBR 1:21 Boverkets byggregler, BFS 2011:6, med 
senaste uppdatering. 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:28 Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats 10 kap. 4 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:29 Besluta att utse ny kontrollansvarig 

10 kap. 13 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:30 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna 
om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet 
ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det 
inte finns någon avsevärd olägenhet från annan 
synpunkt. 

BFS 2015:6, EKS 10, 3 § Boverkets föreskrifter 
2011:10, med senaste uppdatering, om tillämpning av 
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:31 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen. 

10 kap. 29 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 
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9:32 Beslut om interimistiskt slutbesked. 

10 kap. 36 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC Tillägg av roll för effektivare 
handläggning 

9:33 A. Beslut om slutbesked.
10 kap. 34 § PBL

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

Blov 
Sark 
Binsp 
HandlB 

Bark 

AssB 
HandlB 

AvdC 

AvdC 

B.Tillägg roll för effektivare
handläggning.
Ersättare saknades.

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av ventilationssystem 
9:34 Beslut om längre besiktningsintervall. 

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

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC Tillägg roll för effektivare 
handläggning. 

9:35 Beslut om anstånd med kontroll. 

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

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC Tillägg roll för effektivare 
handläggning. 

9:36 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av ventilationssystem. 

4 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
funktionskontroll av ventilationssystem och 
certifieringar av sakkunniga funktionskontrollanter, 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC 



32 

BFS 2011:16 med ändringar t.o.m. BFS 2017:10, OVK 
3, med senaste uppdatering. 

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 
9:37 Besluta att begära biträde av Polismyndigheten för 

tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. 

11 kap. 9 § PBL 

AvdC 
Blov 
Sark 
Bark 

Sark 
Blov 
Bark 
AvdC 

Kan medföra 
ersättningsskyldighet 
enligt 14 kap. 2 § PBL 

Rätt förhållande mellan delegat och 
ersättare. 
Kommentar tillagd. 

9:38 Beslut att det ska planteras på tomten och att befintlig 
växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för 
att uppfylla kraven i 8 kap. 15 § första stycket PBL. 

8 kap. 15 § tredje stycket PBL 

Blov 
Sark 
Bark 

AvdC 

9:39 Beslut om ingripandebesked. 

11 kap. 7 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC Tillägg roll för effektivare 
handläggning. 

9:40 Besluta om lovföreläggande, dock utan vite. 

11 kap. 17 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:41 Besluta om föreläggande om underhållsutredning, 
dock utan vite. 

11 kap. 18 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:42 Beslut om åtgärdsföreläggande, dock utan vite. 

11 kap. 19 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:43 Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande 
som förenas med förbud mot att åter utföra 
bygglovspliktig åtgärd, dock utan vite. 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC 
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11 kap. 20 § PBL 

11 kap. 32 a § PBL 

Bark 

9:44 Beslut om rivningsföreläggande, dock utan vite. 

11 kap. 21 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:45 Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet, dock 
utan vite. 

11 kap. 22 § PBL 

11 kap. 23 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC Kan medföra 
ersättningsskyldighet 
enligt 14 kap. 3 § PBL 

Kommentar tillagd. 

9:46 Beslut om föreläggande om anordnande av stängsel 
kring industrianläggning som inte länge används, 
dock utan vite. 

11 kap. 24 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
HandlB 

AvdC Tillägg roll för effektivare 
handläggning. 

9:47 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. 

11 kap. 30-32 a § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:48 Beslut om föreläggande för den som äger eller annars 
ansvarar för hiss eller annan motordriven anordning i 
byggnadsverk att se till att anordningen kontrolleras 
(särskild besiktning). 

8 kap. 6 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:49 Beslut om förbud mot användning av hela eller delar 
av ett byggnadsverk, inkl. hissar och andra 
motordrivna anordningar. dock utan vite i andra fall 
än vad avser förbud som meddelas med stöd av att 
hela eller delar av byggnadsverket som avses med 
förbudet har brister som kan äventyra säkerheten för 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC Uppdaterat text 
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som uppehåller sig i eller i närheten av 
byggnadsverket (11 kap. 33 § 1 PBL). 

Beslut att förbjuda den som äger eller har 
nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela 
eller delar av byggnadsverket, om 

1. byggnadsverket har brister som kan äventyra
säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i 
närheten av byggnadsverket, eller 

2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked
enligt 10 kap. 34 eller 35 §. 

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

11 kap. 33 § 1 PBL 
9:50 Beslut om byte av funktionskontrollant. 

11 kap. 34 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:51 Beslut om att entlediga och utse ny kontrollansvarig. 

11 kap. 35 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

9:52 Beslut om ansökan om utdömande av vite 

11 kap. 37 § tredje stycket PBL 

AvdC FC Ansökan till 
tingsrätten om vite 

Ersättare saknades 
Kommentar tillagd 

9:53 Besluta om ansökan om handräckning för tillträde 
eller för genomförande av en åtgärd som avses med 
ett föreläggande som meddelats med stöd av 11 kap. 
19–25 §§ PBL , kap. 39 § PBL 

AvdC 
Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 
AvdC 

Rätt förhållande mellan delegat och 
ersättare. 
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Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 
9:54 Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa för 

ärenden enligt PBL, även uttag av avgift i förskott. 

12 kap. 8-9 §§, 11 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
HandlB 
Bark 
AssB 

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

Kommentar tillagd. 

9:55 Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov eller 
förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift 
redovisa hur avgiften har fastställts. 

Blov 
Sark 
Binsp 
HandlB 
Bark 
AssB 

AvdC Utgår. Ingår i punkt 9:54. 

10. Lagen om färdigställandeskydd (2014:320)
Ärendetyp 10:1 Delegat Ersättare Kommentar 

10:1 Prövning av behov och beslut i frågan om 
färdigställandeskydd behövs eller inte för vissa 
åtgärder som anges i lagen. 

3 § LFS 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

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

11:1 Företräda SBN vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan 

Sark 
Bark 

AvdC 
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om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 
fastighetsbildning sker. 

4 kap. 25 § FBL 

11:2 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för 
att mark och vatten ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt. 

5 kap. 3 § tredje stycket FBL 

Sark 
Bark 

AvdC 

11:3 Beslut om att ansöka om fastighetsbestämning. 

14 kap. 1 a § första stycket 4–7 FBL 

Sark 
Mex 
Bark 

AvdC 

11:4 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning. 

15 kap. 11 § FBL 

Blov 
Sark 
Mex 
Mät 
GIS 
Bark 

AvdC 

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

12:1 Besluta att begära förrättning. 

18 § första stycket 3 AL 

Mex AvdC 

12:2 Företräda SBN vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan 
om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 
gemensamhetsanläggning inrättas. 

21 § AL 

Sark 
Blov 
Bark 

AvdC 

12:3 Godkänna beslut eller åtgärd. 

30 § AL 

Mex 
Sark 
Bark 

AvdC 
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13. Ledningsrättslagen (1973:1144)
Ärendetyp 13:1-13:2 Delegat Ersättare Kommentar 

13:1 Företräda SBN vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan 
om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 
upplåtelse av ledningsrätt sker. 

19 § LL 

Blov 
Sark 
Bark 

AvdC 

13:2 Godkänna beslut eller åtgärd. 

28 § LL 

Blov 
Sark 
Bark 

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

Ärendetyp 14:1-14:6 Delegat Ersättare Kommentar Beskrivning av 

ändring 

14:1 Beslut om tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från ett visst område som är av 
betydelse för friluftslivet. 

5 § LGS 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

AvdC 

14:2 Beslut om tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, 
inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam 
eller liknande ändamål utomhus. 

6 § LGS7 § LGS 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

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

Kommentar tillagd. 

14:3 Avge yttrande till länsstyrelsen. 

4 § första stycket FGS 

Blov 
Sark 
Bark 

AvdC 

14:4 Beslut om medgivande att ha affisch eller annan 
tillfällig anordning utomhus för reklam eller liknande 
ändamål uppsatta mer än fyra veckor. 

9 § LGS 

6 § första stycket FGS 

Blov 
Sark 
Binsp 
Bark 

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

Kommentar tillagd. 

14:5 Beslut om förelägganden och förbud i ärenden om 
tillsyn enligt LGS som ankommer på nämnden, 12 § 
LGS. 

Traf AvdC 
EnC 

Rätt förhållande 
mellan delegat och 
ersättare. 

14:6 Besluta om avgifter med anledning av prövning av 
fråga om tillstånd eller medgivande i enskilda ärenden 
med tillämpning av kommunens taxeföreskrifter. 

FC 
AvdC 

AvdC 
FC 

Rätt förhållande 
mellan delegat och 
ersättare. 
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13 § LGS , 1 § andra stycket förordningen (1998:903) 
om avgifter för prövning enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 
enl. kommunens taxa 

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

15:1 Besluta om att fastställa belägenhetsadress. 

10 § LOL 

Mät GIS Rapporteras inte till 
nämnd. 

Verkställighet 

15:2 Besluta om att fastställa lägenhetsnummer. 

11 § LOL 

Mät GIS Rapporteras inte till 
nämnd. 

Verkställighet 

16. Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Ärendetyp 16:1 Delegat Ersättare Kommentar 

16:1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag. 

Beslut om avslag på ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag. 

2018:222, Lag om bostadsanpassningsbidrag 

BAB Binsp 
AvdC 
EnC 
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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. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna framtagna 
Riktlinjer för kommunens tjänstebilar.  

Förvaltningens synpunkter 

Det är av stor vikt att kommunen har riktlinjer för tjänstebilar. 
Riktlinjerna ska fungera som en vägvisare för verksamheter som på något sätt 
berörs av tjänstebilar.  

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Jenny Clasborn 
Avdelningschef 

Bilaga 
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Inledning och syfte 

Riktlinjer för kommunens tjänstebilar är ett styrdokument för hantering av 
kommunens fordonsflotta. Uppföljning av fordonshantering, kostnader samt 
miljöeffekter utifrån hållbarhetsperspektivet ska genomföras för att säkerställa 
ständiga förbättringar. 

Mål 

 Lysekils kommuns fordon ska vara miljöfordon, arbetsmiljö och trafiksäkerhet 
ska vägas in.  

 Förvaltningarna ansvarar för att vara kostnadseffektiva.  
 Fordon som används av kommunen ska vara fossilfria. 
 Kommunen uppnår målet Fossilfri fordonsflotta 2030. 

 Kostnaden för fordonsskador ska minska. 

Ansvar 

Alla anställda och förtroendevalda ansvarar för att riktlinjer och anvisningar tillämpas. 
Chefer ansvarar för att medarbetare har nödvändig kunskap, känner till och följer 
innehållet i riktlinjerna. Serviceavdelningen har ett samordningsansvar av kommunens 
fordon och tar ansvar för omvärldsbevakning. Det kan exempelvis handla om att ta 
fram enklare underlag inför verksamheternas budgetprocess utifrån målbilden gällande 
fordon. Det kan också vara att informera om nya riktlinjer för branschen, råd och rön 
samt att involvera olika grupperingar och tillsammans prioritera vilka åtgärder som 
krävs och när i tiden de skulle kunna hanteras bäst baserat på olika perspektiv.  
 

Organisation 

Fordonshanteringen samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningens serviceavdelning. 
Avdelningen administrerar, anskaffar, avyttrar och hanterar personbilar och övriga 
transportfordon kopplade till Transportstyrelsens register. 
 

Omfattning 

Riktlinjer för tjänstefordon omfattar samtliga förvaltningar och nämnder i Lysekils 
kommun. Respektive förvaltning ansvarar för att riktlinjernas efterlevs. Riktlinjerna 
behandlar inköp, tillhandahållande och avyttring av fordon samt uppföljningsrutiner. 
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Fordon 

Personbilar och lätta lastbilar som anskaffas till kommunens verksamheter ska vara 
miljöfordon så långt det är möjligt. Med miljöfordon avses fordon som uppfyller statens 
vid var tid gällande definition.  

Alla nya avtal ska utformas enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier, 
spjutspets eller avancerat för personbilar. Basnivå väljs endast undantagsvis. För 
undantag krävs giltigt skäl. 

Personbilar och specialbilar ska bytas ut efter garantitidens utgång. 

Årlig körsträcka på kommunens fordon ska av fordonsekonomiska skäl ligga inom 
intervallet 1500 till 3000 mil. Fordon som används mindre ska övervägas att ersättas 
med bilpoolsbil. 

Fyrhjulsdrivna fordon bör undvikas men kan vara motiverat om särskilda skäl finns på 
framkomlighet eller dragförmåga etcetera.  

Användande av fordon 

Arbetsgivarens ansvar 

Samtliga medarbetare ska ha giltigt körkort samt den kunskap, information och 
utbildning som krävs för gällande riktlinjer för kommunens tjänsteresor. Vid misstanke 
om alkohol- och/eller drogpåverkan ska åtgärder omgående vidtas enligt kommunens 
policy för alkohol och droger. 

Medarbetarens ansvar 

Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska inneha giltigt körkort, den 
behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt framföra aktuellt 
fordon i tjänsten. Medarbetaren ska följa gällande lagstiftning såsom trafikregler, 
hastighetsgränser och användande av bilbälte samt handsfreeutrustning vid 
användning av mobiltelefoni under färd.  

Fordonets körjournal rapporterar hastighetsöverträdelser överstigande 125 km/h.  
Fordonet ska kontrolleras före och efter körning. Vid brister ska dessa rapporteras till 
närmsta chef snarast. 

Kommunens fordon är kommunens varumärke, därför ska föraren med sitt körsätt och 
övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken. 

Privata ärenden och resor är inte tillåtet. 

Fordonen ska alltid lastas rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel 
sätt får aldrig förekomma. Vid osäkerhet ska medarbetaren rådgöra med närmaste 
chef. 

Tillbud och olyckor ska rapporteras till närmaste chef så snart som möjligt. 

Personer som inte är anställda av kommunen får endast använda kommunens fordon 
efter närmaste chefs godkännande. 
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Av särskild vikt 

Bilen ska hållas ren in- och utvändigt. Rökning, förtäring av citrus, jordnötter, nötter 
och mandlar får ej förekomma på grund av risk för allergisk reaktion. 

Verksamheter med beredskap 

För verksamheter där beredskap förekommer får fordon köras till privatbostaden och utgå 
därifrån för att minska insatstiden. Dock gäller övriga riktlinjer även dessa verksamheter. 

Fordonssammordnare 

Serviceavdelningens fordonssamordnare är kontaktperson och har till uppgift att 
administrera fordon och underlätta för de verksamheter som har behov av fordon. 
Fordonssamordnaren sköter administrativ hantering, avtal, upphandling/avyttring av 
fordon och internfakturering. Fordonssamordnarens uppgift är också att omplacera 
fordon mellan enheter och förvaltningar för att optimera användningen av kommunens 
tjänstebilar och undvika kostnader för överstigande mil.  

Fordonsansvarig verksamheten 

Chef för den hyrande verksamheten är ansvarig för de fordon som internt hyrs av 
serviceavdelningen. Ansvaret kan inte delegeras annat än vad regelverket för delegering 
säger. Chefen är kontaktperson kring allt som rör fordonen. 

Bilpool 

Antalet fordon i respektive bilpool anpassas efter nyttjandegraden. Huvudregeln för 
nyttjande är att bilpoolens bilar ska vara bokade minst 40% av en arbetsdag på åtta 
timmar. Vid mindre användning bör bilpoolen minskas. När bokad tid överstiger 60% 
bör bilpoolen utökas.  

Verksamhetsbilar 

Bilpool bör finnas för verksamheter där samordning kan bidra till att lösa 
transportbehovet. 

Kommunhuset 

Bilpool ska finnas vid kommunhuset, där alla kommunens verksamheter och 
förtroendevalda har möjlighet att boka. Bokning av fordon sker via webben.  
Nycklar hämtas i Kontaktcenter. 

Fordonet ska efter användandet tankas med drivmedel eller anslutas med laddkontakt 
beroende på fordonstyp. 
Elcykel, lådcykel ska finnas bokningsbara som alternativ. 
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Fordonsplacering 

Parkering vid längre period ska med fördel ske på inhägnat område eller i garage för att 
minimera skadegörelse.  

Bilvård 

Serviceavdelningen ansvarar för att Räddningstjänsten avlastar verksamheternas 
praktiska fordonsansvar. Räddningstjänsten svarar för service, tvätt, städ, enklare 
reparationer, däckbyte, installation av körjournal och besiktning.  

Verksamheter kan inte avsäga sig bilvård för att skötas i egen regi. 

Säsongsbyte av däck 

För en effektivare hantering av däckbyte ska verksamheterna själva boka tid för 
däckbyte när det passar verksamheten bäst.  

Detta görs via https://insidan.lysekil.se/bestall--boka.html 

Däckbyte sker på anvisad plats. Ansvarig chef ansvarar för att fordonet lämnas enligt 
bokning/överenskommelse. 

Skadehantering 

Skada ska skyndsamt anmälas av chef till fordonssamordnaren. Kommunens fordon är 
helförsäkrade genom vagnskadegaranti eller genom kommunens fordonsförsäkring. 
Blankett för skaderapportering ska förvaras i fordonet. Vid inträffad skada ska 
skaderapport alltid skrivas. 

Vid stöld ersätts inte privata ägodelar som förvaras i fordonet. 

Drivmedelskort 

För inköp av drivmedel, finns drivmedelskort kopplat till fordonet. Serviceavdelningen 
meddelar vilka bolag som ska användas för respektive fordon vid utlämning av 
fordonet. 

Bränslekort får inte användas till annat fordon än det som är kopplat till respektive 
kort. Bränslet konteras med fri kod på fakturan för att kunna följas upp. 

Elfordon tankas med förnybar el. 
Laddhybrider tankas med förnybar el och avsett sekundärt bränsle. 
Gasbilar tankas med biogas. 

Räddningstjänsten ansvarar för den praktiska hanteringen av drivmedelskorten. 

https://insidan.lysekil.se/bestall--boka.html
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Kostnadsfördelning 

Kostnader för fordon anslutna till interndebitering via serviceavdelningen tillfaller 
serviceavdelningen som administrerar fordonet. Fakturor märkts med fordonets 
frikodsnummer innan attest. 

Kostnader som tillkommer på grund av oaktsamhet, onormalt slitage, självrisker eller 
skador som inte omfattas av försäkring bekostas av verksamheten.  

Vid avyttring av fordon tillfaller över- eller underskott verksamheten. 

Behovsanalys 

Inköp av tjänstefordon eller tecknande av leasingavtal bör föregås av en dokumenterad 
behovsprövning av fordonssamordnaren. Hänsyn ska tas till kommunens riktlinjer, där 
en prövning görs om behovet kan lösas på annat sätt än genom ett 
verksamhetsanknutet fordon. 

I prövningen ska ställning tas till om behovet av transport kan lösas med andra 
transportmedel, bättre nyttjande av befintliga fordon eller genom att verksamheten 
delar bil med andra i en intern bilpool. Är transportbehovet för det tänkta fordonet 
mindre än 1500 mil/år ska en bilpoolslösning alltid övervägas för god ekonomisk 
hushållning. 

Införskaffande av fordon 

Utrustning och säkerhet 

Kommunen ska ställa höga krav på trafiksäkerhet. För personbilar gäller 5 stjärnor 
enligt Euro NCAP (krockprovningsprogram för personbilar). 

Fordon ska vidare minst vara utrustade med: 

 Trepunktsbälte på alla personplatser

 Nackstöd, bältespåminnare, bältessträckare

 Krockkuddar på såväl förarplats som passagerarplats och ha sidokrockkuddar.

 ABS-bromsar, antisladdsystem och antispinnsystem.

 Handsfree telefoni.

 Luftkonditionering.

 Optimerad lastsäkringsutrustning anpassad för fordonstypen.

 Parkeringssensorer, backkamera, automatväxel.
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Barn i bil 
När barn färdas i bil ska hänsyn tas till barnets säkerhet, följ Trafikverkets 
rekommendationer1. Verksamheter som har barn som färdas i kommunens 
tjänstefordon, bör tillfråga barnen hur resorna upplevs för att skapa en trygg miljö. 

Inköp av fordon 

Rena inköp av fordon får ej förekomma, gäller även specialfordon. 

Färgval och profilering 

Fordonen ska vara vita och profilerade med kommunvapnet enligt kommunens 
profileringsprogram samt uppmärkt med unikt nummer för fordonet. Miljöfordon kan 
märkas upp med dekal utifrån drivmedel. Utsmyckning av fordon får ej förekomma. 

Nyttoparkeringskort 

Verksamheten kan ansöka om nyttoparkeringskort om det finns behov av att parkera 
med tillstånd i sitt arbete. Nyttoparkeringskortet medger att fordonet får parkeras upp 
till två timmar på avgiftsbelagd plats eller plats med kortare parkeringstid. Fordonet får 
ej parkeras på ej uppmärkta platser såsom trottoarer, entréer, privat parkering etcetera. 
Avgiften betalas av verksamheten utifrån gällande taxa. 

Felparkering och böter 

Samtliga böter och sanktionsavgifter ska betalas av föraren, inte arbetsgivaren. Detta 
gäller även om föraren anser avgiften felaktig. Föraren överklagar själv till utställaren 
av avgiften om det är aktuellt. 

Alkolås

Nycklarna till kommunens fordon ska förvaras i särskilda skåp försedda med alkolås. 

Försäljning 

Avyttring av fordon sker via upphandlad aktör. 

1 1.www.trafikverket.se    

http://www.trafikverket.se/
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Magnus Eriksson 
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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. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Lysekils kommuns cykelplan. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en cykelplan för 
Lysekils kommun med inriktning på insatser som ska göra det möjligt för fler att 
välja cykeln. 

Förvaltningens utredning 

På kortare sträckor är cykeln konkurrenskraftig mot bilen om rätt förutsättningar 
finns. Det finns också en stor potential för besöksnäringen inom cykelturismen. En 
ökad användning av cykel har många positiva effekter, framför allt i form av en 
ökad folkhälsa men skapar också bättre förutsättningar för bra livsmiljöer för alla 
som bor och verkar i kommunen. Regering, riksdag och regioner tar alla fram olika 
strategier och planer för en ökad cykling. Syftet är bland annat att vi ska färdas 
miljövänligare men också att det är hälsosamt för den enskilde att röra på sig. 
I de regionala planerna finns pengar avsatta för utbyggnad av cykelvägar som ska 
främja detta arbete och där vi som kommun får bidrag med 50% vid byggandet av 
nya cykelvägar.  

I kommunens arbete med att bygga ut och förbättra cykelnätet saknas en strategi 
och en helhetssyn som i värsta fall kan göra investeringarna bortkastade.   

Cykelplanen kan hjälpa oss att bygga nytt i rätt ordning sett till antalet användare, 
säkerhet och likabehandling av kommundelarna. Cykelplanen har också en 
schablonberäknad kostnad för utbyggnaden så kommunen kan kalkylera framtida 
investeringar.  

I planen finns också en grov tidsplan för att förvaltningarna ska kunna planera men 
också för att få ett perspektiv vilken tid en utbyggnad kan ta i anspråk.  

Cykelplanen tar också upp olika principer för hur vi vill att cykelnätet ska utformas, 
inte minst med tanke på säkerheten.  

http://www.lysekil.se/
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Cykelplanen har varit ute på remiss hos avdelningen Hållbar utveckling, 
Miljöenheten, Räddningstjänsten, LEVA i Lysekil AB, Plan- och byggavdelningen 
samt utbildningsförvaltningen. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Magnus Eriksson 
Trafikingenjör 
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1. Syfte och mål

1.1. Syfte 

Lysekils kommun vill förbättra förutsättningarna att använda cykel så att fler människor 

använder cykeln. Därför har samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att ta fram en 

cykelplan. 

Cykelplanen ska vara en hjälp för kommunens tjänstepersoner och politiker i arbetet med att 

utforma gång och cykelnätet för att få kommuninvånarna att resa hållbart i större 

utsträckning. Planen ska ge en bild av nuläget och visa på vad som kan förbättras. Den ska 

också föreslå förbättringar som kan öka andelen cyklande och göra cyklingen säkrare.  

1.2. Mål 

Planen ska ha mätbara mål så kommunen kan se om arbetet ökar andelen cyklande. Mätningar 

görs vid infarten till centrum i Lysekil för att se förändringar i användandet av cykel. 

Cykelnätet i Lysekils kommun ska upplevas som ett smidigt alternativ till bilen och vara tydligt 

och tryggt. 

1.3. Målgrupper och avgränsning 

Målgrupper är framför allt de som kan välja cykeln istället för bilen till jobb, fritidsaktiviteter 
m.m. Även barn och ungdomar som ska ta sig till skola och fritid är en stor målgrupp. De som
vill resa intermodalt d.v.s. att kombinera flera färdmedel för att komma till målet på ett
hållbart sätt är en målgrupp.
Turister är delvis en målgrupp men inte högt prioriterad i planen som framför allt bygger
cykelnätet för grupperna som tidigare nämnts. Planen är avgränsad till ovanstående
målgrupper och tar inte upp fritidscykling på leder i terräng.

2. Inledning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en cykelplan för Lysekils kommun 

med inriktning på insatser som ska göra det möjligt för fler att välja cykeln. 

På kortare sträckor är cykeln konkurrenskraftig mot bilen om rätt förutsättningar finns. Det 

finns också en stor potential för besöksnäringen inom cykelturismen. En ökad användning av 

cykel har många positiva effekter, framför allt i form av ökad folkhälsa men skapar också bättre 

förutsättningar för bra livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen. 

Cykelvägnätets funktion är att skapa tillgänglighet genom att knyta samman olika start och 

målpunkter så att invånaren ges möjlighet att använda cykel för såväl sina dagliga 

verksamheter som till andra aktiviteter. För att funktionen ska vara väl uppfylld ska hänsyn tas 

till olika funktionsområden som hastighetsstandard, komfort, genhet och trafiksäkerhet. 

Cykelvägnätet ska vara attraktivt så att det blir ett bättre alternativ till bilen i ett hållbart 

resande.  

Cykelvägnätet är utformat som ett grovmaskigt nät, kompletterat med finmaskigare nät som 

tar cyklisten ända fram till målpunkten. Utöver cykelvägnätet är väl utbyggda cykelparkeringar 

med god kapacitet en viktig del i en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur. För 

att möta upp de olika cyklisternas behov ska cykelparkeringen ta hänsyn till olika 

funktionsområden som lokalisering, säkerhet och väderskydd. 
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3. Hållbar samhällsutveckling

Arbetet med cykelplanen är en del i kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling 
både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Arbetet med cykelplanen kan kopplas till Agenda 
2030, Kommunens klimatlöften och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. 

I Agenda 2030 och de globala målen är det främst Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
som cykelplanen riktar sig mot. Säkra och hållbara samhällen ställer krav på att offentliga 
organisationer skapar förutsättningar för medborgare och företag att leva hållbart. Detta kan 
vi göra genom att bland annat anordna aktiviteter för att främja cykling samt att bygga upp 
en effektiv infrastruktur för cyklister som är tillgänglig för alla. 

I den regionala satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som Lysekils kommun 
undertecknat anges hållbara transporter som ett fokusområde. I arbetet anges en rad olika 
orsaker till vi skall satsa på cykling och kollektivtrafik på bekostnad av bilresor. Effekterna 
som anges är: 

 Fler som går, cyklar, och åker kollektivt minskar utsläppen av växthusgaser

 Bättre luftkvalitet i städer och tätorter, minskat buller, samt minskad trängsel på
vägar och gator är eftersträvansvärt.

 Gång, cykel och kollektivtrafik är effektivare sätt att utnyttja markytor än biltrafik
och lämnar plats för grönska och andra viktiga samhällsfunktioner.

 Ökad folkhälsa – vi blir friskare när vi går och cyklar mer.

 Med ett hållbart och jämlikt transportsystem ökar tillgängligheten för ungdomar,
äldre och människor med funktionsnedsättning samt de som saknar tillgång till bil

4. Kategorisering av cykelnätet

Trafikverket har tagit fram en kategorisering av cykelvägnätet som vi i kommunen kan använda 
oss av. Stråken finns i NVDB (Nationella vägdatabasen) som kommunen rapporterar in till och 
som sedan används som underlag till olika karttjänster. 
Regionalt cykelstråk: Regionala cykelstråk binder ihop tätorter och har därmed lång 
utbredning. Ett regionalt cykelstråk kan bindas ihop med huvudcykelstråk i start- och 
slutpunkten. 
Huvudcykelstråk: Huvudcykelstråk förbinder olika delar inom en tätort, alltså kortare 
utbredning än regionala stråk, trafikmängden kan vara större än på regionala stråk. Syftet är 
att tillgodose behov för längre sträckor inom tätorten. Nätet binder ihop olika stadsdelar med 
varandra och med andra viktiga målpunkter och bildar ett sammanhängande huvudcykelstråk 
(som även kan knytas ihop med regionalt cykelstråk). Viktiga målpunkter är till exempel större 
arbetsplatsområden, tätortens kommersiella centrum, stationer/terminaler, skolor, sjukhus 
och större fritidsanläggningar. I ett huvudcykelstråk bör en god framkomlighet och säkerhet 
prioriteras både gällande bredd på cykelvägen och i korsningar med bilister. 
Lokalt cykelstråk: Lokala cykelstråk är ofta ”matarstråk” till huvudcykelstråk och regionala 
stråk, men även isolerade stråk. Utbredningen kan variera och trafikmängden är ofta liten. 
Syftar bland annat att tillgodose behov för kortare sträckor inom tätorten och som binder ihop 
målpunkter med huvud- eller regionala cykelstråk. Viktiga målpunkter är t.ex. 
bostadsområden, lokalt centrum, enskilda affärer, offentlig service, skolor, 
fritidsområden/anläggningar och busshållplatser där omstigning sker mellan cykel och buss. 
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5. Fyrstegsprincipen

Eftersom syftet med planen är att få fler att använda cykel som färdmedel ska man förstås 
använda pengarna så effektivt som möjligt. Trafikverket har tagit fram en ”Fyrstegsprincip” 
som är applicerbar i sammanhanget. 

1. Tänk om – Påverka beteende och attityder med kampanjer, kartor och information.

2. Optimera – Effektivisera användandet av befintlig infrastruktur med hjälp av skyltning,

parkering, drift- och underhåll av vägar och grönytor, belysning.

3. Bygg om – Förbättra kvalitén på befintlig miljö genom mindre ombyggnadsåtgärder

med cykelfält, hastighetssäkringar och passager samt koppla ihop befintliga

cykelvägar.

4. Bygg nytt – Skapa nya möjligheter för cyklister genom nyinvesteringar och större

ombyggnationer som ny cykelväg eller planskildhet.

5.1. Tänk om 

Mobility manegment betyder att man som kommun eller annan aktör tipsar och hjälper 
människor till ett hållbart resande genom till exempel kampanjer i sociala media. 
Kampanjer och information har visat sig kostnadseffektivt för att få medborgare att cykla mer.  
Västra Götalandsregionens publikation ”Strategi för ökad cykling” innehåller många bra tips för 
oss i kommunen och ”Hållbart resande väst” är en kompetens och projektplattform där vi som 
kommun kan medverka i olika projekt och kampanjer för ett hållbart resande. 

5.2. Optimera 

Det gäller att underhålla och förbättra det cykelnät vi redan har för att det ska vara attraktivt 
att använda. Driften av cykelbanor sköts av LEVA genom ett skötselavtal. Kraven i avtalet är 
förnärvarande att sopa och snöröja våra cykelbanor men inte att sopsalta dom på vintern. 
Sopsaltning är en metod för att säkra cykling på barmark även på vintern men är också mycket 
kostsamt. 
Cykelbanor slits inte lika hårt som bilvägar så man räknar med en livslängd på 40 år på 
asfalterade Gc-vägar. Många gånger är det sättningar, växtlighet och dagvattenproblem som 
gör att asfalten blir försämrad och åtgärder kan behövas tidigareläggas. 2020 gjordes en 
beläggningsinventering av alla belagda vägar i kommunen, inklusive cykelbanor, som visar på 
ett antal sträckor som är i behov av åtgärder inom en 10-årsperiod. Denna åtgärdsplan bör 
följas så att cykelnätet håller god standard.   

5.3. Bygg om 

Cykelbanor kan med mindre åtgärder byggas om så de blir säkrare genom t.ex. 
hastighetssäkrade övergångar, tydlig skyltning och målning, bygga ihop ”felande länkar” i 
befintligt nät m.m. 

5.4. Bygg nytt 

För att förbättra möjligheterna till att använda cykel måste cykelnätet även byggas ut. Här 
kommer prioriteringen av kommunens utbyggnader i cykelplanen till användning så 
tjänstepersonerna kan prioritera.  
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6. Trafiksäkerhet

6.1 Olyckor 

När det gäller cyklisters skador är det helt dominerande problemet i Sverige singelolyckor, och 

en stor del kan hänföras till brister i den fysiska miljön. Det är viktigt att linjeföringen är god 

och förutsebar samt att underhållet håller tillräckligt hög klass så att olyckor på grund av vägen 

eller cykelbanan kan undvikas. 

Trafiksäkerheten bör följas upp kontinuerligt med hjälp av olycksstatistik från såväl sjukvården 

som polisen för att få en så fullständig bild som möjligt. Olycksstatistik för åren 2001-2020 

nedan visar de 70 olyckor med cyklister inblandade som finns i Transportstyrelsens register 

STRADA över Lysekils kommun. Här finns förstås ett stort mörkertal då många olyckor aldrig 

rapporteras men kan ändå ge en bild av var det kan finnas risker för cyklisterna. 

50% av olyckorna inträffade i Lysekils tätort, 23% på Skaftö, 8% i Brastad och övriga i andra 

delar av kommunen.  Majoriteten av cykelolyckorna är singelolyckor vilket ungefär motsvarar 

riksgenomsnittet. 

En stor del av dessa olyckor är svåra att bygga bort då det kan röra sig om dåliga bromsar, 

fiskespön i hjulet eller att man leker. En del olyckor inträffar också p.g.a. dåligt omdöme, 

alkoholförtäring eller att man inte sett sig för. Däremot kan de singelolyckor som förorsakas av 

brister i drift och underhåll av cykelvägar förebyggas. Exempel på sådana brister är halka, 

ojämn yta eller grus på cykelbanan. En av fem har skadats i kollision med bil. Det är mer 

ovanligt med olyckor mellan cyklister och gående men man ska komma ihåg att detta är 

rapporterade olyckor som kräver att dom är allvarliga nog att rapporteras. I kategorin cykel-

fotgängare finns troligtvis ett stort antal olyckor av mindre allvarlig karaktär som aldrig 

rapporteras.  

Olyckstyp i STRADA, Lysekils kommun 2001–2020 

Cykel-singel 50 st 72% 

Cykel-motorfordon 14 st 20% 

Cykel-gående 0 st 0% 

Cykel-cykel 4 st 6% 

Cykel-moped 1 st 1 % 

Cyklist-hinder 1 st 1 % 

Totalt 70 st 100% 

6.1.1 Analys 

Underlaget från STRADA är litet. Den exakta platsen och om det är på cykelbana eller på 

körbanan olyckan har inträffat är också svårt att veta. 

Man kan konstatera att det sker olyckor p.g.a. underlaget då 7 av 50 singelolyckor berodde på 

grus eller isfläckar. Finns det en väl underhållen cykelbana att köra på hade sannolikt några av 

dessa olyckor kunna undvikas. 
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När det gäller kollisioner med motorfordon var 7 av 14 korsningsolyckor, 2 av 14 prejningar av 

bil, 3 av 14 när bil lämnade parkeringsruta, en påkörning bakifrån på landsväg (dödsolycka) och 

en där bilen kör mot enkelriktat. 

När det gäller korsningsolyckorna beror många på brister i uppmärksamheten. Den viktigaste 

slutsatsen är att där motorfordon och cyklar korsas bör farten vara låg och korsningen byggd 

för detta om uppmärksamheten brister.  

När det gäller olyckorna med prejning och upphinnandeolyckan på landsväg så kunde de 

undvikits om det funnits en separat cykelväg. Man kan också konstatera att ju högre hastighet 

det är på vägen desto svårare blir olyckan. 

En annan slutsats är att cykelvägar inte ska dras över parkeringsplatser där 

backande/utkörande bilar kan utgöra en olycksrisk. 

6.2 Separering 

6.2.1 Separering av cyklister och fotgängare 

VGU råder att separering av fotgängare och 

cyklister alltid ska eftersträvas vid 

nybyggnation. Platsens förutsättningar 

avgör vilken typ av separering som är 

lämpligt. Separeringen kan göras med 

trädrad, material- och färgskillnad eller en 

vit målad heldragen linje. 

Vägmarkeringar med cykelsymboler bör 

användas på strategiska platser, exempelvis vid anslutande gångbanor, gång- och cykelvägar, 

in- och utfarter och vid trappor. Symboler bör även målas på sträckor däremellan. I stadsmiljön 

bör avståndet vara 40 meter mellan symbolerna medan det i andra fall kan räcka med 100-200 

meter mellan symbolerna. Markeringen bör om det är möjligt placeras under gatubelysningen. 

Separering av fotgängare från cyklister medför ökad trygghet för fotgängare, särskilt äldre, och 

ökad framkomlighet för cyklisterna. Däremot har det ingen nämnvärd betydelse för 

trafiksäkerheten då endast 1 procent (enligt sjukvårdsstatistiken) av fotgängarnas respektive 

cyklisternas trafikskador uppkommer i kollisioner dem emellan. Viktigt att notera är att de 

betydligt vanligare singelolyckorna mycket väl kan ha uppstått genom att en cyklist väjt för en 

fotgängare eller en fotgängare ramlat efter att blivit skrämd av en cyklist in hög fart.  

6.2.2 Separering av cyklister från biltrafik 

För att ha någonting grundläggande att utgå ifrån när man ska bedöma om en separering av 

cyklister och bilister ska ske kan följande kategorisering användas som är tagen från 

Trafikverkets publikation 2017:145. Referensgruppen bestående av Regionala nätverket för 

turism, Länsstyrelsen, Regionala planupprättare, Svenska turistföreningen, Tillväxtverket, 

Trafikverket och Visita som har kommit fram till följande bedömningsmall.  
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Trafiksäkerheten på olika sträckor bedöms i kategorierna grön, gul, röd och lila standard. 

Grön standard: ”Cyklister upplever att det utan problem går bra att cykla med barn 
under 12 år på sträckan.” Hit räknas cykelbanor och smala landsvägar med lite trafik samt 
vägar i tätorter med hastigheten 30 eller 40 km/tim och lite trafik. Med låga hastigheter och 
liten trafikmängd går det även att cykla på ett cykelfält som är så brett att en förälder kan 
cykla bredvid ett barn (min 1,50 m). 

Gul standard: ”Vägen upplevs som så pass lugn att två vuxna ofta kan cykla i bredd 
utan att störas av trafik.” Hit räknas cykling i blandtrafik med lite trafik eller på cykelfält. 
Här känns det bra att cykla med barn över 12 år. 

Röd standard: ”Vägen upplevs som osäker.” Hit räknas cykling i blandtrafik eller på 
cykelfält på vägar med större trafikmängd och högre hastigheter. Ibland kan en kortare röd 
del behöva ingå för att knyta samman en led, men det finns en övre gräns för vad som är 
acceptabelt när det gäller hastighet, längd och trafikmängd. 

Lila standard: ”Vägen upplevs som mycket trafikfarlig.” Sträckor som ur 
trafiksäkerhetssynpunkt bedöms tillhöra lila standard kan aldrig ingå i en cykelled. 

Hastighet i km/h för 
aktuell sträcka 

ÅDT (antal motorfordon/dygn) för 
aktuell sträcka 

Förutsättningar och bedömning av 
trafiksäkerhet 

30 Oavsett mängd Blandtrafik 

40 < 3000 Cykelbana, cykelfält 

Blandtrafik 

> 3000 Cykelbana 

Cykelfält 

Blandtrafik 

50/60 < 2500 Cykelbana, cykelfält 

Blandtrafik 

2 500-5 000 Cykelbana 

Cykelfält 

Blandtrafik 

> 5 000 Cykelbana 

Cykelfält 

Blandtrafik 

60 < 500 Cykelbana, cykelfält, blandtrafik 

500-2 000 Cykelbana, cykelfält 

Blandtrafik 

> 2 000 Cykelbana 

Cykelfält 

Blandtrafik 

70 < 500 Cykelbana, cykelfält, blandtrafik 

500-2 000 Cykelbana 

Cykelfält 

Blandtrafik 

> 2 000 Cykelbana 

Cykelfält 

Blandtrafik 
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80 < 250 Cykelbana 

Cykelfält, blandtrafik 

250-1 000 Cykelbana 

Cykelfält 

Blandtrafik 

> 1 000 Cykelbana 

Cykelfält, blandtrafik 

90 Oavsett mängd Cykelbana 

Cykelfält, blandtrafik 

6.2.3 Hastighet 

Vectura (konsultföretag) gjorde 2010 en trafiknätsanalys med förslag på nya 

hastighetsbegränsningar i Lysekils tätort som med små justeringar bör appliceras för att 

blandtrafik med cyklister ska vara acceptabel. 

Även om skyltning sätts till 30 km/h bör hastighetsmätningar göras vid behov så att 

övervägande del av trafiken håller sig till angiven hastighet. Är så inte fallet bör 

hastighetssänkande åtgärder göras för att cyklister ska kunna känna sig trygga. 

6.2.4 El cyklar 

El cyklar ökar kraftigt i försäljning och är ett miljövänligt och smidigt alternativ. De får vara 

konstruerade för en högsta hastighet av 25 km/h och följa de hastighetsgränser som finns. 

Möjligheterna ökar men även kraven på cykelnätet när el cyklarna blir fler. Möjligheten att 

använda cykeln även om man bor långt från målet ökar väsentligt vilket gör att det blir 

meningsfullt att bygga cykelbanor även utanför tätorterna. Kraven på separering och utrymme 

ökar då cyklisterna kan komma i högre hastigheter vilket man bör planera för. 

7. Utformning av cykelbanor i Lysekils kommun

Vid ny exploatering och förtätning är det viktigt att gång- och cykelvägnätet tas med från 

början i planeringen även i detaljplaner utanför tätorterna. Vid utbyggnaden av nya gång- och 

cykelvägar ska utformningen säkerställa gångtrafikanter och cyklisters säkerhet, framkomlighet 

och bekvämlighet. I VGU (Vägar och gators utformning, Trafikverket) finns riktlinjer för hur 

gång- och cykelvägar ska utformas. Som ett komplement till VGU finns GCM-handboken (Gång, 

Cykel och Moped (Trafikverket samt Sveriges kommuner och regioner) där principlösningar för 

utbyggnad, utformning, drift och underhåll av gång- och cykelvägnätet föreslås.  

Alla cykelbanor i Lysekil är i grunden dubbelriktade om inget annat anges med en lokal 

trafikföreskrift och en tilläggstavla. Cykelfält är enkelriktade längs med den sida av körbanan 

de tillhör om inget annat anges.  

Val av bredd på gång- och cykelbanan beror på vilken standard som ska uppnås, vilket stråk 

cykelbanan ingår i och antal cyklister som ska använda den. För smala cykelbanor minskar 

framkomligheten och attraktiviteten. Rekommenderade mått för olika cykelbanor finns i GCM-

handboken. Frångås rekommendationerna bör bredden aldrig understiga 2,5 meter för en 

gemensam gång och cykelbana ur drift och underhållssynpunkt.  

Genhetskvot ska beaktas med när man utformar cykelnätet. Genhetskvot innebär att den 

verkliga vägen divideras med fågelvägen. Helst bör kvoten inte överstiga 1,25 men upp till 1,5 

kan vara acceptabelt. Beräkningen påverkas av hur långa eller korta sträckor som jämförs men 

att vägen är gen påverkar attraktiviteten när det gäller att välja cykeln före bilen. 
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När hinder ska finnas för att förhindra biltrafik på cykelbanor bör i första hand pollare med 

reflexer i starka färger användas istället för grindar då dessa utgör ett farligare hinder och 

framkomligheten blir sämre för cyklisterna. Om grindar används ska dom vara väl utmärkta 

med reflexer. 

Om beläggning av cykelbana ska göras bör den i första hand vara asfalterad för cyklister för en 

jämn och behaglig framkomlighet.  

En tydlig linjeföring bör eftersträvas så att cyklisten i tid kan orientera sig gör cyklingen smidig 

och säkrare, det blir också tydligare för bilister var cyklarna kan förväntas komma. 

Vid planering av cykelbanor bör man tänka på vilken sida av vägen man lägger cykelbanan. 

Först och främst vill man slippa så många överfarter som möjligt av säkerhetsskäl och 

cykelbanans målpunkter är viktigt att planera för. En annan viktig detalj är att slippa så många 

in och utfarter som möjligt som korsar cykelbanan då varje utfart innebär en risk. 

När cykelbanan ska passera en busshållplats ska den ledas bakom hållplatsen så inga konflikter 

uppstår med busspassagerare. 

Skyltning ska finnas i det regionala cykelnätet och efter behov i huvudcykelnätet. 

Mycket av det vi gör handlar om det funktionella med cykelnätet. Det ska vara trafiksäkert och 

praktiskt. En annan del med att skapa ett attraktivt cykelnät är att göra det estetiskt tilltalande. 

Exempelvis är det tilltalande att cykla bland träd och gräsmattor eller att ha en soffa att vila 

sina trötta ben på längs vägen.  

7.1 Cykelöverfart och cykelpassage 

En cykelpassage innebär att cyklisten passerar på eget ansvar, bilisten har inte väjningsplikt vid 

cykelpassager om inte bilisten korsar den vid sväng eller har väjningsplikt enligt vägmärke.  

En cykelöverfart är en plats där bilisten har väjningsplikt mot cyklisten och platsen är 

hastighetssäkrad till 30 km/h. Där cykelbanan är klassad som huvudcykelstråk bör överfarter 

vara utformade så att cyklister har företräde och att dom är hastighetssäkrade till 30 km/h. I 

det lokala cykelnätet kan cykelpassager räcka säkerhetsmässigt men en bedömning får göras 

från fall till fall så de upplevs trygga.  

Har fordonsförare 

väjningsplikt med skylt 

och linje ska principen 

vara att skylten och 

linjen är anbringade före 

fordonsföraren korsar 

cykelpassagen för att 

öka benägenheten att 

väja för cyklarna. 

Cykelpassager bör alltid 

markeras med 

vägmarkering (enligt 

vägmärkesförordningen SFS 2007:90) för att uppmärksamma bilisterna på att cyklister kan 

passera. 

Cykelöverfart
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8. Cykelparkering

För att det ska vara attraktivare att använda cykel till olika målpunkter bör det finnas 

möjligheter att parkera sin cykel på ett smidigt och säkert sätt. Parkeringarna har olika 

standard där lägsta standard innebär att det bara finns en yta att ställa ifrån sig cykeln på. En 

grundläggande utrustning som cyklisterna tycker är viktig är möjligheten att låsa fast cykeln 

med ramlås. Andra saker som höjer standarden är väderskydd med belysning, pump och 

möjligheten till att ladda cykeln med el. Ytterligare möjligheter att höja attraktiviteten är att 

man har låsbara garage där ägaren hyr en plats och på det sättet känner att cykeln står extra 

säkert.  

Resandet idag blir mer och mer intermodalt. Cykelparkeringar bör därför finnas där tillgång till 

kollektivtrafik finns så man kan cykla från hemmet, parkera cykeln säkert och fortsätta med 

kollektivtrafik.  

En inventering av antalet cykelparkeringar i kommunen och dess standard har gjorts. Under 

rubriken ”Åtgärdsplan för cykelnätet” finns ett avsnitt med förslag på kompletteringar av 

cykelparkeringar i kommunens samhällen. 

9. Medfinansiering eller egen finansiering

För cykelbanor inom Trafikverkets vägområde krävs ansökningar i VGR:s regionala plan. Vilka 

projekt som antas avgörs av VGR och dom anläggs av Trafikverket som även sköter driften. 

Kommunen medfinansierar projektet med 50% och ansökan görs var 4:e år. 

I nuläget är takten ungefär en cykelbana var 4:e år men det beror också på vad vi som kommun 

är beredda att satsa ekonomiskt. En sträcka som Lyse-Gåseberg skulle enligt 

schablonkostnaden kosta 26 miljoner kronor där vi som kommun får betala hälften.  

Om vi räknar med att bygga en cykelbana vad 4:e år enligt tabell 3 så kommer vi till nummer 

24 (Väg 162 Hallinden-Gläborg) år 2118 och investerat cirka 147 miljoner med eget kapital 

(50%). 

Ett alternativ är att lägga några av dessa cykelbanor utanför Trafikverkets vägområde och 

bygga med något lägre standard. Detta kräver mer planering från kommunens sida men 

kostnaderna kan bli betydligt lägre, åtgärderna kräver nästan alltid markinköp eller avtal med 

markägare. Sträckorna i tabell 3 ska därför ses som stråk vars sträckning kan vara annorlunda 

för att nå målpunkterna och dessutom visa sig vara kortare än att följa det statliga vägnätet. 

Sträckorna kan dessutom vara mer tilltalande att cykla på ur ett turistperspektiv. 

Vill kommunen anlägga cykelväg utanför Trafikverkets vägområde eller längs kommunala vägar 

kan 50% medfinansiering sökas via regionala potter eller genom stadsmiljöavtal och ansökan 

görs en gång om året. Externa medfinansiärer kan vara med om cykelvägar anläggs längs 

kommunala vägar eller utanför det statliga vägnätet. Ska cykelbanan dras vid sidan av det 

statliga vägnätet måste någon del av startpunkten på cykelvägen ansluta till en annan cykelväg 

för att medfinansiering från regionala potter ska vara berättigat. 

Vid exploateringar kan krav ställas på exploatören att cykelväg anläggs för transporter inom 

detaljplaneområdet. 
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10. Åtgärdsplaner

Nedan redovisas föreslagna åtgärder enligt resonemanget ovan. Åtgärdsplanerna ska ses som 

ett underlag för arbetet med budget, investeringsplanering och verksamhetsplanering. 

Prioriteringen av åtgärderna kan ändras vid revidering av planen som bör göras vartannat år. 

Åtgärderna har en ansvarig utförare och/eller beställare där följande förkortningar används: 

GPN = Enheten Gata, park och natur, HU = Avdelningen Hållbar utveckling, TRV = Trafikverket 

10.1 Åtgärdsplan för utbyggnad av cykelnätet 

Vid nyanläggning av cykelbanor underlättar det för kommunens planerare om det finns 

kriterier för vad som är viktigt när man ska prioritera en cykelbana framför en annan. Ju fler av 

följande kriterier som uppfylls i hög grad bör hjälpa planerare att prioritera. Vid tilldelning av 

medfinansiering i Västra Götalands regionala plan används samma kriterier. 

Följande kriterier ska användas vid val av åtgärd 

 Antal användare

 Trafiksäkerhet och trygghet

 Länka bostadsområden med målpunkter som arbetsplatser, skola och kollektivtrafik

 Kostnadseffektivitet

För att cykelnätet ska vara attraktivt bör det vara sammanhängande. För att cykeln ska vara ett 

alternativ till bilen i vardagen bör ett sammanhängande nät mellan bostadsområden och 

målpunkter som skola, arbete och fritidssysselsättningar prioriteras.  

Vägar för turister är bra även för kommunens egna invånare men inte så kostnadseffektiva per 

användare som cykelvägar för vardagsbruk.  

De fält som är markerade med gult i prioriteringstabellerna nedan innebär att resonemanget 

med Lysekilsbanan inverkar på prioriteringen. Tabellerna för utbyggnad av cykelnätet är 

uppdelade i ”Prioritering av Kommunala vägar” och ”Prioritering av Statliga vägar” eftersom 

projekteringen och finansieringen ser olika ut (se kapitel 9). 

10.1.1 Grundläggande urvalstabell och prioritering 

Som en hjälp i arbetet med att prioritera använder vi Västra Götalandsregionens 

potentialstudie för ökad cykling. 

Studien har genom att kombinera alla invånares potentiella restider och resvägar från bostad 

till arbetsplats och skola simulerat en möjlig belastning på olika vägsträckor inom 30 minuters 

cykling. 

Studien visar också att 30% av invånarna i Lysekils kommun kan cykla till jobbet/skola inom 30 

minuter. 

I studien har det gjorts en stråkstudie med karta som visar hur många användare som 

potentiellt skulle kunna använda cykelstråken man har byggt eller vill bygga. Studien är därför 

en god hjälp för att se potentialen för en ny cykelbana. 
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Som referens har cykelbanan på Landsvägsgatan vid Börjessonliden en potential enligt 

stråkstudien på 280 passager. Vår egen mätning visar att det passerar 50-300 cyklister dagligen 

beroende på årstid vilket stämmer bra med studien. 

Hur många fordon som trafikerar en väg mäts oftast i årsmedeldygnstrafik (ÅDT) alltså hur 

många fordon som trafikerar vägen varje dygn i genomsnitt. Ju högre belastning på vägen 

desto större chans till incidenter vid blandtrafik eller passager. Som referens har 

Landsvägsgatan vid lågsäsong en ÅDT på 9 800 och högsäsong 14 640 

En annan aspekt är hastighetsgränsen på vägen. Ju högre hastighet desto större risk för 

allvarliga skador vid kollisioner.  

Poängsätter man ovanstående punkter får man en grundläggande bild av vilka sträckor man 

bör prioritera baserat på antal användare och trafiksäkerhet, poängsättningen kan ses i 

tabellen nedan. Ju högre poäng man får desto större anledning finns det att bygga cykelbanan 

sett till trafiksäkerhet och/eller antal användare. 

Potentiella cyklister i stråkstudien Poäng 

1-50 1 

50-100 2 

100-150 3 

150-200 4 

200-250 5 

Hastighetsgräns på vägen Poäng 

0-30 1 

40-50 2 

60-90 3 

ÅDT (Antal fordon som trafikerar vägen) Poäng 

0- 2000 1 

2000-4000 2 

4000-6000 3 

6000-8000 4 

8000-10000 5 

10.1.2 Faktorer som påverkar prioriteringen 

I åtgärdsplanerna för utbyggnad av cykelnätet är det fler saker som påverkar prioriteringen 
förutom resonemanget ovan. Nedan kommenteras några av de saker som kan påverka 
prioriteringen ytterligare och som nänns i kommentarerna i tabell 2 och 4. 

Lysekilsbanan 

Lysekilsbanans framtid har inverkan på cykelnätets utbyggnad. Ett scenario är att den läggs 

ned och att den i framtiden kan utnyttjas som cykelled. Den skulle då fungera som en regional 

cykelväg för att binda ihop samhällena på Stångenäset och även vara en huvudcykelled lokalt i 

Lysekils tätort. 

Framtidens cyklar med krav på hastighet och utrymme skulle kunna utnyttjas på denna och 

göra cykling attraktivare som färdmedel när avstånd och tidsåtgång blir mindre för cyklister. 
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Även om ett beslut fattas om nedläggning av Lysekilsbanan återstår det många andra beslut 
för att det ska bli en cykelled. Marken måste köpas/övertas av kommunen. Det kommer att 
kosta pengar att sanera och anlägga ny väg.  Om det skulle bli en cykelväg ligger det troligtvis 
några år bort. Under tiden måste vi planera för detta då flera av de cykelvägar vi vill bygga har 
samma sträckning och uppfyller samma behov som en eventuell cykelled på Lysekilsbanan 
skulle göra. Att bygga dubbelt är ett slöseri med resurser vilket gör att alla cykelbanor i 
åtgärdsplanen som har samma sträckning som Lysekilsbanan hamnar sist även om dom har 
höga prioriteringspoäng. 

Parkering 

Vid byggnation av cykelbanor i en tätort görs det ofta på bekostnad av parkeringsplatser. I de 
kommentarer som gjorts till prioriteringen i åtgärdsplanerna för nybyggnation (tabell 2 och 4) 
anges antalet parkeringar som försvinner.  
Detta bör hanteras i en parkeringsplan eller liknande så det fortfarande finns tillräckligt med 
parkering i området.  
En aspekt är också att ett attraktivare cykelnät bör minska behovet av parkeringar i tätorten 
när fler tar cykeln. 

Detaljplaner och markköp 

Cykelbanor som anläggs av kommunen på annans mark kräver antingen nyttjanderättsavtal 
eller markinköp. Några cykelvägar kräver en detaljplan för att förverkligas och för att få tillgång 
till marken. Detta är ett arbete som tar tid och kostar pengar både för att göra detaljplanen 
och eventuella markinköp.  

10.1.3. Tabeller och kartor 

Prioritering av kommunala vägar i Lysekil (se tabell 1 och 2 samt karta 1 och 2) 

Tabell 1 

Prioritering Sträcka Antal 
användare 
Poäng 

Hastighet 

Poäng 

Ådt 

Poäng 

Summa 

Poäng 

Km Kostnad 
6500:-
/m 

Ansvarig 
utförare 

1 Kungsgatan 5 1 1 7 0,18 1 170 
tkr 

GPN 

2 Tronebacken 
Etapp 1 

1 2 1 4 0,4 2 600 
tkr 

GPN 

3 Tronebacken 
Etapp 2 

1 2 1 4 0,7 4 500 
tkr 

GPN 

4 Södra 
Hamngatan 

4 2 5 11 0,3 1 950 tkr GPN 

5 Drottninggatan 
Etapp 2 
(Kyrkogatan) 

4 1 2 7 0,05 325 tkr GPN 

6 Drottninggatan 
Etapp 1 
(Hotellet) 

2 2 3 7 0,12 800 tkr GPN 

7 Valbogatan 4 1 2 7 0,4 2 600 
tkr 

GPN 
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8 Drottninggatan 
Etapp 3 (Norra 
Hamnen) 

2 1 2 5 0,2 1 300 
tkr 

GPN 

9 Järnvägsgatan 4 2 1 7 0,23 1 500 
tkr 

GPN 

10 Ulseröd 1 3 1 5 1,4 9 100 
tkr 

GPN 

11 Norra 
Kvarngatan 

2 1 1 4 0,36 2 400 
tkr 

GPN 

12 Verkstadsgatan 2 1 1 4 0,3 1 950 
tkr 

GPN 

13 Slånbärsvägen 5 1 1 7 0,2 1 200 
tkr 

GPN 

Kommentarer till prioritering av kommunala vägar 

Tabell 2 

Prioritering Sträcka Kommentar 

1 Kungsgatan Sträckan skapar en genväg till centrum och förebygger olyckor då sträckan är 
enkelriktad. Många cyklister använder den idag och kör mot färdriktningen. 2 
parkeringar försvinner då dessa måste göras om till lastzon. Gatan är belyst. 
Mycket hög användarpotential. 

2 Tronebacken 
Etapp 1 

Projektering av sträckan pågår men för att uppnå en acceptabel bredd för 
huvudcykelstråk behöver mark lösas in. En detaljplan för hela sträckan mellan väg 
162 och 161 bör göras för att komma vidare. Samordnas med 3 och 10. Sträckan 
bör vara belyst. 

3 Tronebacken 
Etapp 2 

Kostnaderna kan bli högre än schablonkostnaden då viss markinlösen kan bli 
aktuellt och en detaljplan för hela sträckningen från väg 162 till väg 161 behöver 
göras. Samordnas med 2 och 10. Sträckan bör vara belyst. 

4 Södra Hamngatan Sträckan mellan Kungsgatan och Drottninggatan är en felande länk i ett 
huvudcykelstråk som är mycket trafikerad och bör vara högt prioriterad då 
nuvarande anslutning kommer rakt ut i körbanan från Landsvägsgatan. Belysning 
finns på sträckan. Ett antal korttidsparkeringar kommer att försvinna, cirka 13 st. 
Sträckan måste ses över i sin helhet, d.v.s. hela gatans bredd måste byggas om för 
att få med resterande parkeringar och lastzoner. Hög användarpotential. 

5 Drottninggatan Etapp 
2 (Kyrkogatan) 

En mycket kort sträcka på 50 meter som är en felande länk i ett huvudcykelstråk. 
4 korttidsparkeringar skulle försvinna. Sträckan är belyst. Hög användarpotential. 
Skolväg 

6 Drottninggatan Etapp 
1 (Hotellet) 

En mycket kort sträcka som är en del av en felande länk i ett huvudcykelstråk. 
Sträckan är belyst. På och avstigningszon kan behållas eller förekomma på gatan 
då den troligtvis är bred nog för detta ändå.  

7 Valbogatan Sträckan är en felande länk i ett huvudcykelstråk och ska knyta ihop befintlig GC-
väg på Trötemyrsvägen med GC-väg på Landsvägsgatan eller en kommande på 
Järnvägsgatan. Sträckan är belyst. 27 långtidsparkeringar skulle försvinna för att 
ge plats. Det finns många hyreshus längs gatan som inte har parkeringar i 
tillräcklig utsträckning. Hög användarpotential. 

8 Drottninggatan Etapp 
3 (Norra Hamnen) 

Sträckan är en felande länk i ett huvudcykelstråk och ska knyta ihop befintlig GC-
väg på Drottninggatan med GC-väg på Norra hamngatan. Området är under 
utredning för en detaljplan som om den genomförs kommer att påverka 
utformningen av hela gatan på den aktuella sträckan. Cirka 16 korttidsparkeringar 
kommer att försvinna på sträckan. Sträckan är belyst. Skolväg 
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9 Järnvägsgatan Sträckan skulle skapa en genväg från Valbogatan till Landsvägsgatan. 16 
korttidsparkeringar skulle försvinna. Sträckan är belyst. Hög användarpotential. 

10 Ulseröd Sträckan ska beaktas i kommande exploateringar. Längs sträckan finns områden i 
ÖP som är markerade som intressanta bostadsområden i framtiden. Sträckan bör 
vara belyst och ett huvudstråk mot centrum. Sträckan bör planeras i sin helhet 
med nummer 2 och 3 

11 Norra Kvarngatan Sträckan har hög potential för både arbetsplats och skolpendling. Den skulle vara 
ett bidrag till säkrare skolväg. Sträckan är belyst. Cirka 16 långtidsparkeringar 
skulle försvinna.  Sträckan är i sin förlängning mot Färgaregatan svår att 
komplettera med cykelväg p.g.a. sin ringa bredd och många utfarter men den har 
en acceptabel standard för blandtrafik. 

12 Verkstadsgatan Sträckan är en skolväg som för närvarande består av en separerad gc-väg med 
heldragen linje och pollare i plast. Vid möte på körbanan kan gc-vägen tas i 
anspråk p.g.a. körbanans ringa bredd vilket minskar säkerheten. Gc-vägen är 
också smal för trafik med både cyklister och fotgängare. Verkstadsgatan är med i 
planeringen för två olika detaljplaner vilket gör att sträckan är under tillsyn. 

13 Slånbärsvägen Sträckan är idag stängd för biltrafik vilket gör den mycket säker för cyklister. Vid 
de tillfällen vägen öppnas (tillfälligt eller permanent) som genomfart finns stort 
behov av en säker gång och cykelväg. 
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Karta 1 Prioritering av Kommunala vägar 

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg Blått= Huvudcykelstråk 



Sida 20 av 33 

Karta 2 Prioritering av Kommunala vägar 

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg Blått= Huvudcykelstråk 
Rosa=Lysekilsbanan 
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Prioritering av Statliga vägar i Lysekils kommun (se tabell 3 och 4 samt karta 3 till 5) 
Tabell 3 

Prioritering Sträcka Antal 
användare 
Poäng 

Hastighet 

Poäng 

Ådt 

Poäng 

Summa 

Poäng 

Km Kostnad 
6500:-
/m 

Ansvarig 
Utförare/ 
beställare 

1 Väg 785 Skaftö 
Backa-Näreby 

1 3 1 5 0,8 5 200 tkr 
9 600 tkr 

TRV/GPN 

2 Väg 785 
Vallmovägen-
Stenströmsbacken 

2 3 2 7 0,3 1 900 tkr TRV/GPN 

3 Väg 845 Lyckevägen, 
Lycke nedre- 
Stångenässkolan 

1 2 1 4 0,9 5 800 tkr TRV/GPN 

4 Väg 821 Brodalen- 
Bro skola 

1 2 1 4 0,78 5 100 tkr TRV/GPN 

5 Väg 785 Vägeröd-
Utmarksvägen 

0 3 2 5 0,6 3 900 tkr TRV/GPN 

6 Väg 845 Rixövägen, 
Rixö-Lycke nedre 

1 3 1 5 0,9 5 800 tkr TRV/GPN 

7 Väg 785 Skaftö-
Backa- 
Lyshultsvägen 

1 3 1 5 0,75 4 800 TRV/GPN 

8 Väg 797 Infart 
Fiskebäckilsvägen 

1 2 1 4 0,73 4 800 tkr TRV/GPN 

9 Väg 835 Lyse-
Skalhamn 

1 3 1 5 5,4 35 000 
tkr 

TRV/GPN 

10 Väg 161 Väg 162-
Finnsbofärjan 

1 3 2 6 1,8 11 700 TRV/GPN 

11 Väg 793 Rågårdsvik-
Näreby 

1 3 1 5 1,1 7 200 tkr TRV/GPN 

12 Väg 785 Skaftöbron - 
Vägeröd 

0 3 2 5 1,5 9 700 tkr TRV/GPN 

13 Väg 796 Golfbanan-
Stockevik 

0 3 1 4 1,7 11 000 
tkr 

TRV/GPN 
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14 Väg 836 Norra 
Grundsund-väg 835 

0 3 1 4 1 6 500 tkr TRV/GPN 

15 Väg 171 Hallinden-
Stranderängs Bro 

0 3 4 7 4 26 000 
tkr 

TRV/GPN 

16 Väg 785 Golfbanan-
Långedalsvägen N:a 

1 3 2 6 0,4 2 600 tkr TRV/GPN 

17 Väg 785 
Långedalsvägen S:a-
Näreby 

1 3 2 6 0,8 5 200 tkr TRV/GPN 

18 Väg 162 Lyse 
genomfart 

3 3 4 10 0,9 5 900 tkr TRV/GPN 

19 Väg 162 Brodalen-
Brastad 

2 3 3 8 3,4 22 100 
tkr 

TRV/GPN 

20 Väg 162 Lyse-
Gåseberg 

1 3 3 7 4,1 26 600 
tkr 

TRV/GPN 

21 Väg 162 Gåseberg-
Brastad 

2 3 3 8 2,8 18 200 
tkr 

TRV/GPN 

22 Väg 839 Bergs skola-
162 

0 3 2 5 0,5 3 300 tkr TRV/GPN 

23 Väg 162 Brodalen-
Hallinden 

0 3 4 7 4,8 31 200 TRV/GPN 

24 Väg 162 Hallinden-
Gläborg (Färlev) 

0 3 4 7 4,4 28 600 TRV/GPN 



Sida 23 av 33 

Kommentar till prioritering av statliga vägar i Lysekils kommun 
Tabell 4 

Prioritering Sträcka Kommentar 

1 Väg 785 Skaftö Backa-
Näreby 

Väntar på avtal med Trafikverket. Medfinansiering beviljad. 

2 Väg 785 Vallmovägen-
Stenströmsbacken 

En del i det regionala cykelstråket mellan Fiskebäckskil och Grundsund. En 
felande länk som skulle innebära att ingen behöver cykla på stora, trafikerade 
vägar mellan samhällena. 

3 Väg 845 Lyckevägen, 
Lycke nedre- 
Stångenässkolan 

Skolväg som är delvis satt till 30 km/h men där vägens standard inte är 
lämplig för blandtrafik. I kommande ÖP är Brastad en ort som ska utvecklas i 
öst-västlig riktning och då bör infrastrukturen följa med. En del i att knyta ihop 
samhället Rixö med Brastad genom punkt 6 

4 Väg 821 Brodalen- 
Bro skola 

Skolväg, men delvis avhängt beslut av ny skola. Fritidsaktivitet samt andra 
målpunkter som kyrka knyts ihop med Brodalens samhälle genom cykelvägen. 

5 Väg 785 Vägeröd-
Utmarksvägen 

Sträckan är utpekad i den utredning av väg 785 som kommunen gjort i ÖP 
arbetet. Trafikverket vill se säkerhetshöjande åtgärder på sträckan för 
fortsatta utbyggnadsmöjligheter på Skaftö. Av den anledningen bör denna 
sträcka vara prioriterad i listan. Den bör också ligga före etappen mellan 
Skaftöbron och Vägeröd för att inte bli en felande länk. 

6 Väg 845 Rixövägen, 
Rixö-Lycke nedre 

En fortsättning av punkt 3 för att knyta ihop Rixö samhälle med Brastad och 
ÖP:s intentioner om Brastads utveckling i öst-västlig riktning. 

7 Väg 785 Skaftö-Backa- 
Lyshultsvägen 

En länk i regionalt cykelstråk mellan Grundsund och Fiskebäckskil. 

8 Väg 797 Infart 
Fiskebäckskilsvägen 

En sträcka med låga prioriteringspoäng men som knyter ihop Fiskebäckskils 
samhälle med det regionala cykelstråket till Grundsund. Troligtvis väl använd 
sommartid. 

9 Väg 835 Lyse-
Skalhamn 

En sträcka som skulle knyta ihop många fastigheter längs vägen med 
cykelnätet till Lysekil. Låg användarpotential på grund av avståndet till arbete 
och skola. Har större potential vid användandet av elcyklar och som 
intermodal sträcka för en cyklist till kollektivtrafik. 

10 Väg 161 Väg 162-
Finnsbofärjan 

En sträcka som förbinder Uddevalla kommun med Lysekil. Stor del av sträckan 
kan läggas på lokalväg vid sidan om väg 161 och genom kortare länkar i öst 
och väst spara mycket pengar. Trafikverket har i ett åtgärdspaket planer på 
att bygga GC-väg mellan Skår och Bokenäs. 

11 Väg 793 Rågårdsvik-
Näreby 

Knyter ihop Rågårdsvik med Näreby- Grundsund och Fiskebäckskil. 

12 Väg 785 Skaftöbron - 
Vägeröd 

Sträckan ansluter fler fastigheter längs sträckan med Östersidan och övriga 
Skaftö 

13 Väg 796 Golfbanan-
Stockevik 

Knyter ihop Stockeviks samhälle med det regionala stråket mellan 
Fiskebäckskil och Grundsund. En del av sträckan (Från väg 785 till 
Långedalsvägen) bör prioriteras som en del i regionalt cykelstråk mellan 
Grundsund och Fiskebäckskil. 
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14 Väg 836 Norra 
Grundsund-väg 835 

En sträcka som inte bör byggas förrän punkt 9 är genomförd. 

 

15 Väg 171 Hallinden-
Stranderängs Bro 

En sträcka som länkar ihop Lysekils kommun med Sotenäs kommun. I nuläget 
finns inga planer i Sotenäs kommun på GC- väg till Stranderängs bro. 

16 Väg 785 Golfbanan-
Långedalsvägen N:a 

Denna sträcka tillsammans med punkt 17 ska knyta samman Näreby med 
Fiskebäckskil. Punkt 16 och 17 knyts ihop med en enskild väg. En viss 
osäkerhet om cyklisterna kommer att använda den eller cykla på väg 785 
istället föreligger. Sträckan ingår inte i regionalt huvudstråk mellan Grundsund 
och Fiskebäckskil och bör därför vara lägre prioriterat. 

17 Väg 785 
Långedalsvägen S:a-
Näreby 

Denna sträcka tillsammans med punkt 16 ska knyta samman Näreby med 
Fiskebäckskil. Punkt 16 och 17 knyts ihop med en enskild väg. En viss 
osäkerhet om cyklisterna kommer att använda den eller cykla på väg 785 
istället föreligger. Sträckan ingår inte i regionalt huvudstråk mellan Grundsund 
och Fiskebäckskil och bör därför vara lägre prioriterat. 

18 Väg 162 Lyse 
genomfart 

Sträckan har ganska stor potential att användas för pendling. Dock finns en 
alternativ sträcka på en lågt trafikerad grusväg för cykling till Preemraf och 
skola från Lysekil. Den är inte belyst. Sträckan skulle troligtvis utnyttja sin 
potential bättre om den i förlängningen fortsätter längs 162 till Brastad och 
bör därför tas med i en helhet som regional cykelväg till Brastad. Lågt 
prioriterad i nuläget trots höga poäng på grund av osäkerheten beträffande 
Lysekilsbanan. 

19 Väg 162 Brodalen-
Brastad 

Sträckan har en bred vägren vilket höjer säkerheten något och bör därför 
prioriteras efter liknande vägar utan vägren.  Lågt prioriterad i nuläget trots 
höga poäng på grund av osäkerheten beträffande Lysekilsbanan. 

20 Väg 162 Lyse-
Gåseberg 

Sträckan har inga alternativ för cyklister och bör ha första prioritet på sträckan 
Lyse Brastad (Punkt 18, 20, 21) . Lågt prioriterad i nuläget trots höga poäng på 
grund av osäkerheten beträffande Lysekilsbanan. 

21 Väg 162 Gåseberg-
Brastad 

Sträckan har en bred vägren vilket höjer säkerheten något och bör därför 
prioriteras efter liknande vägar utan vägren. Lågt prioriterad i nuläget trots 
höga poäng på grund av osäkerheten beträffande Lysekilsbanan. 

22 Väg 839 Bergs skola-
162 

För att kunna utnyttjas bör den byggas efter eller i samband med att antingen 
Lysekilsbanan blir cykelväg eller att en cykelväg byggs genom Lyse samhälle. 
(punkt 18) . Lågt prioriterad i nuläget på grund av osäkerheten beträffande 
Lysekilsbanan. 

23 Väg 162 Brodalen-
Hallinden 

Sträckan har en bred vägren vilket höjer säkerheten något och bör därför 
prioriteras efter liknande vägar utan vägren. Det finns också en alternativ 
grusväg parallellt med sträckan. Lågt prioriterad i nuläget trots höga poäng på 
grund av osäkerheten beträffande Lysekilsbanan och sina alternativa vägar. 

24 Väg 162 Hallinden-
Gläborg (Färlev) 

Sträckan är med som en del i Trafikverkets ÅVS för väg 162/171. Sträckan 
kommer vid ombyggnad troligtvis att få separat cykelväg eller lokalväg. 
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Karta 3 Skaftö 

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg 
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Karta 4 Brastad 

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg Rosa=Lysekilsbanan 
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Karta 5 Lyse  

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg Rosa=Lysekilsbanan 
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10.1.4 Tidsplaner 

Kommunala cykelbanor 

Statliga cykelbanor 
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10.2 Åtgärdsplan för cykelparkering 

Cykelparkering i Lysekils tätort 

Plats Standard Ansvarig utförare 

Busshållplats Södra 
hamnen 

Väderskydd ramlås belysning 
laddning pump 

GPN 

Hållplats Carl Wilhelmsson Väderskydd ramlås belysning 
laddning 

GPN 

Rosviksgatan Ramlås GPN 

Kungsgatan 41 Ramlås GPN 

Kungsgatan 16 Ramlås GPN 

Havets hus Ramlås GPN 

Gullmarsborg Ramlås GPN 

Kronbergshallen Ramlås GPN 

Gullmarsvallen/Pinnevik Ramlås GPN 

Hållplats Torpet Väderskydd ramlås GPN 

Fiskebäcks Hållplats Väderskydd ramlås GPN 

Mariedals Hållplats Väderskydd ramlås GPN 

Hållplats Havets hus Väderskydd ramlås GPN 

Havets hus Ramlås GPN 

Havsbadet Ramlås GPN 

Cykelparkering på Skaftö 

Plats Standard Ansvarig utförare 

Hållplats Östersidan Båt+buss) Väderskyddad ramlås belysning 
laddning 

GPN 

Hållplats Fiskebäckskil Väderskyddad ramlås belysning 
laddning 

GPN 

Hållplats Skaftö skola Väderskyddad ramlås belysning 
laddning 

GPN 

Ica Grundsund Ramlås GPN 
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Cykelparkering i Brodalen  

Plats Standard Ansvarig utförare 

Hållplats Brodalen (Tempo) Väderskyddad ramlås belysning 
laddning 

GPN 

 
 
 

10.3 Åtgärdsplan för trafiksäkerhet  

 
 

Nummer 
i karta 6 

Plats Åtgärd/motivering Ansvarig utförare 

1 Valbogatan/ 
Trötemyrsvägen 

En hastighetssäkrad cykelöverfart 
då överfarten ingår i 
huvudcykelstråket och bör vara 
prioriterat för cyklister. 

GPN 

2 Gymnasievägen En hastighetssäkrad cykelöverfart 
då överfarten ingår i 
huvudcykelstråket och bör vara 
prioriterat för cyklister. 

GPN 

3 Väg 162 Byta ut grindar till stolpar eller 
avlägsna grindarna om behovet inte 
finns. 

GPN 

4 Väg 162 Den sträcka som är enskild väg från 
ridskolan till Trälebergsvägen har 
en mycket dålig beläggning. En 
lösning tillsammans med 
vägföreningen bör göras så 
säkerheten kan säkras. 

GPN 

5 Lasarettsgatan, 
Gymnasievägen, 
Norra Hamngatan 

Flera korsningar saknar symboler 
för cykelpassage. 

GPN 

6 Drottninggatan Tydliggöra stråket mellan 
Verkstadsgatan och Norra 
hamngatan för cyklister och 
fotgängare. Skylta, flytta belysning 
och ändra anslutningar i korsningar 

GPN 

 Lysekil Justera hastighetsgränserna i 
tätorten så det blir säkrare att cykla 
i blandtrafik. Ta fram en 
hastighetsplan 
 

GPN 
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Karta 6 Åtgärdsplan för trafiksäkerhet Lysekil 
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Nummer 
i karta 7 

Plats Åtgärd/motivering Ansvarig utförare 

1 Lyckevägen Cykelbanan är otydlig och bör målas 
upp eller läggas om så det är tydligt 
att cyklar ska passera här. Marken är 
privat men kommunen bör gå in och 
förhandla med markägare för att få 
till stånd en lösning. 

GPN 

Karta 7 
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10.4 Åtgärdsplan för Mobility managment 

Alla kampanjer i tabellen söks hos Hållbart resande i väst som är finansierat av Västra 
Götalandsregionen. 

Vintercyklist (Hållbart resande i väst) Ansvarig utförare 

Buss o hoj (Hållbart resande i väst) HU 

Cykelvänlig arbetsplats (Hållbart resande i 
väst) 

HU 

På egna ben (Hållbart resande i väst) HU 

Kommunvelometern (Cykelfrämjandet) HU 

Postadress: 453 80 LYSEKIL Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44 
Tel: 0523-61 30 00 E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut 

mailto:registrator@lysekil.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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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. 

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

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.  

Förvaltningens synpunkter 

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. 

Det kommer många förfrågningar som förvaltningen måste hantera. Det har då 
saknats riktlinjer för förvaltningen där man får stöd hur etableringar ska hanteras. 
Verksamhetsutövare behöver också riktlinjer att förhålla sig till så att 
förutsättningarna och villkoren blir lika och att verksamheten på allmän plats 
fungerar. Det ska också vara en verksamhet på allmänhetens villkor för allmän 
trivsel och säkerhet. Riktlinjerna är också en hjälp för att veta hur man går till väga 
för att etablera sig som affärsidkare. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Magnus Eriksson 
Trafikingenjör 

http://www.lysekil.se/
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Inledning och syfte 

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. 

För att ställa upp en foodtruck/matvagn eller kafévagn på kommunens allmänna 
platsmark krävs tillstånd för markupplåtelse. Tillståndet söker man hos 
polismyndigheten och ges för högst ett år i taget. I detta polistillstånd kan Lysekils 
kommun ställa villkor för tillståndshavaren om hur verksamheten ska bedrivas. 

Dessa riktlinjer är framtagna för att förvaltningen ska följa de intentioner politiken har 
avseende foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun.  

Information till sökande 

På kommunens hemsida ska finnas information för den som vill etablera en foodtruck, 
matvagn eller kafévagn i kommunen. Av informationen ska det framgå att polisen ska 
ha ansökan, vilka handlingar som ska finnas med och vilka krav vi kommer att ställa i 
tillståndet. Det ska också finnas en kontaktperson på kommunen som kan svara på 
frågor från den sökanden innan ansökan ska skickas in. 

Kafévagnsägare ska få information att alla platser enligt kartan i detta dokument (och 
som följer med polistillståndet) är gemensamma för alla som söker tillstånd för 
kafévagn. 

Innehåll i ansökan 

Tillsammans med ansökningsblanketten ska man skicka med: 

• En beskrivning av tänkt verksamhet. Det ska framgå vilken typ av mat som ska 
serveras och i vilken utsträckning fordonet kommer att vara på plats. 

• Fotografi på fordonet. 
• Vilken plats man söker i första hand, andra hand osv. (gäller ej kafevagn) 
• Vill sökanden ha möbler eller andra anordningar ska det anges med antal och 

placering. 

Finns inte ovanstående beskrivet i ansökan får den sökande komplettera med detta 
innan tillstånd utfärdas. 

När kommunen turordnar och fattar beslut om ansökningarna förbehåller sig 
kommunen rätten att beakta utseendet på fordonet, utbud och nyttjandegrad. 

Det utbud som serveras ska komplettera det befintliga i den tätort ansökan avser. Det 
är positivt om maten när lokalt producerad. Enheten för Gata och Park samt 
avdelningen för Hållbar utveckling bedömer om utbudet är lämpligt och kompletterar 
det utbud som finns i tätorten. 

Kommunen förväntar sig att beskrivningen som bifogats ansökan efterlevs till gagn för 
såväl boende som besökare. Om så inte sker förbehåller sig kommunen rätten att häva 
markupplåtelsen utan att avgiften återbetalas. Detsamma gäller om de regler som 
anges i detta dokument inte efterlevs. 

Ansökningar handläggs inte före 1:e december inför kommande år.  
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Var får foodtrucken/matvagnen/kafévagnen stå 

Lysekils kommun har inga fasta platser för foodtrucks eller matvagnar utan bedömer 
lämpligheten i varje enskild ansökan. Ansökan kan också gälla mer än en plats då vissa 
platser inte ger tillräckligt kundunderlag, exempelvis badplatser. Enheten för Gata och 
Park bedömer om platsen är lämplig. 

Om sökanden haft plats föregående år har hen förtur till densamma kommande år. 

Vid flera sökanden till samma plats och ingen har förtur sker lottning om platsen av 
enheten för Gata och Park.  

En kafévagn är inte beroende av el samt tar liten plats. En kafévagnsägare söker 
tillstånd att använda de platser som framgår av kartmaterialet i detta dokument och 
som finns som information på kommunens hemsida. Platserna är anvisade som tillåtna 
platser att utnyttja om de inte är upptagna av andra som har polistillstånd, det kan t.ex. 
vara byggnadsarbeten, evenemang eller annan försäljning som då har förtur till platsen. 

Ett polistillstånd för kafevagn gäller även på alla kommunala badplatser i Lysekils 
kommun. 

Hänsyn tas till hur vagnen smälter in i omgivningen, att det finns plats för allmänheten 
att stå i kö eller att sitta i närheten. Att det finns plats för serveringsbord, sopkärl m.m.. 

Förväntas kunder komma med bil så ska trafiksituationen bedömas i ansökan. 

Elförsörjningen ombesörjs av sökanden. Elverk som drivs av fossila bränslen får inte 
användas. Kabeldragning ska redovisas i ansökan så inte olycksrisker för fotgängare 
finns.  

Avgift för el i kommunalt elskåp tas ut enligt fastställd taxa. Tillfälligt elskåp med 
abonnemang söks hos LEVA i Lysekil AB och monteras av behörig el personal från 
elfirma. Finns kommunalt elskåp på platsen får inte sökanden installera ett eget. 

Endast ett fordon får stå på platsen och tillståndshavaren får själv ombesörja parkering 
av övriga fordon. 

 

Tider för uppställning av foodtruck och matvagnar 

Tillstånd kan sökas fortlöpande men gäller högst ett år i taget. 

Foodtrucks och matvagnar (ej kafévagnar) får stå på platsen utan att flyttas mellan 
15/4–30/9. Övrig tid ska fordonet flyttas när verksamheten inte får ha öppet för 
försäljning.  

Öppettider är normalt tillåtet mellan 08.00 till 24.00 på vardagar samt söndagar och 
klockan 08.00 till 02.00 på fredag och lördag. Etablering och avetablering ska ske inom 
de angivna tiderna. Platsen kan föranleda andra öppettider som i så fall anges i 
villkoren för tillståndet. 
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Kostnad för markupplåtelse 

Markupplåtelse tas ut enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Den sökta tiden i polistillståndet är den tid som faktureras även om sökanden inte 
utnyttjar platsen. 

Villkor för foodtruck/matvagn/kafevagn i polistillståndet 

 Verksamheten ska uppfylla gällande livsmedelslagstiftning.

 Fordonet ska uppfylla gällande lagstiftning om brandskydd.

 Tillståndshavaren ska uppfylla gällande regler om arbetsgivaransvar och
arbetsmiljö.

 Tillståndshavarens verksamhet ska vara registrerad och aktiv hos Skatteverket.

 Elverk som drivs av fossilt bränsle för elförsörjning får inte användas.

 Inom en radie av 25 meter från fordonet ska platsen hållas städad.

 Avfallsbehållare ska finnas vid fordonet och tömmas vid behov. Bortforsling och
vidare sortering av avfallet ombesörjs av tillståndshavaren.

 Fordonet ska:

o vara registrerat i Sverige

o ha en totalvikt av högst 3500 kg

 Är inget annat angivet i tillståndet är inte möbler eller andra tillbehör tillåtna.

 Kafévagnar har gemensamma platser enligt karta i detta dokument.
Tillståndshavarna får själva leta upp en ledig plats enligt tillståndet men inte
tillträda platsen före den angivna tiden. 

 Om inget annat anges i polistillståndet gäller de tider för verksamheten som
anges i detta dokument.

 Endast ett fordon får stå på platsen och tillståndshavaren får själv ombesörja
parkering av övriga fordon.

 Foodtrucks och matvagnar (ej kafevagnar) får stå på platsen utan att flyttas
mellan 15/4–30/9. Övrig tid ska fordonet flyttas när verksamheten inte får ha
öppet för försäljning om inget annat anges. 

 Är platsen upplåten för arrangemang/evenemang har dessa företräde. Den
ansvarige för arrangemanget/evenemanget får avgöra om platsen ändå kan
disponeras. 

 Den sökta tiden i polistillståndet är den tid som faktureras även om sökanden
inte utnyttjar platsen.
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Kartbilagor 
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Datum 

2022-02-10 

Dnr 

SBN 2021-000603 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 
Magnus Eriksson 
magnus.eriksson2@lysekil.se 

Svar på återremiss om taxor för markupplåtelse och 
parkering i Lysekils kommun 

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. 

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2021-09-30 beslut om att Taxor för 
markupplåtelse och parkering skulle gå till kommunfullmäktige för beslut. Vid 
beredning i kommunstyrelsen 2021-11-03 återremitterades förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Uppdraget från kommunstyrelsen var att: 

 Minimera antalet taxenivåer

 Minimera antalet enheter (kr/kvm, kr/år, kr/månad etc.)

 Täcka verksamheter som inte är nämnda i dokumentet

 Dela in i taxezoner utifrån ”attraktivitet”

 Säkerhetsställas att reglerna och taxorna står i samklang med varandra

 Dokumentet ska vara enkelt att kommunicera och förstå för allmänhet och
näringsliv

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelsen synpunkter är beaktade och dokumentet är justerat. Taxor för 
parkering har inte reviderats i dokumentet utan kvarstår som tidigare.  

http://www.lysekil.se/
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Måns Werner 
Förvaltningschef 

Magnus Eriksson 
Trafikingenjör 

Bilaga 

Reviderat förslag om taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun 

Kommersiella ändamål 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Parkeringsanmärkning på plats med förbud att 
stanna 

900 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning på plats med förbud att 
parkera 

700 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning på ändamålsplats 900 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning på plats för rörelsehindrade 900 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning för tidsöverträdelse, ej 
erlagd avgift eller avsaknad av p-skiva 

400 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning för parkering mot 
färdriktningen 

900 kr Ej moms 

Dispenser 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Transporttillstånd för bred, hög, tung eller lång 
transport inom kommunen 

1000 kr Ej moms 
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Parkering 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Parkeringsavgift central parkering 15 
kr/timme 

Inklusive 
moms 

Parkeringsavgift övriga parkeringar 10 
kr/timme 

Inklusive 
moms 

Nyttokort 800 kr Plus moms 
25% 

Boendekort 1 500 kr Plus moms 
25% 

Förvaring av fordon vid fordonsflytt 1 500 kr Plus moms 
25% 

Byggetablering 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Byggnadsställning 
Container 
Upplag 

30 kr/kvm 
/månad 

700 kr Ej moms 
Max 8000:-
/mån 
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Parkeringsanmärkning enligt lag (1976:206) 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Parkeringsanmärkning på plats med förbud att 
stanna 

900 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning på plats med förbud att 
parkera 

700 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning på ändamålsplats 900 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning på plats för 
rörelsehindrade 

900 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning för tidsöverträdelse, ej 
erlagd avgift eller avsaknad av p-skiva 

400 kr Ej moms 

Parkeringsanmärkning för parkering mot 
färdriktningen 

900 kr Ej moms 

Kontrollavgift enligt lag (1984:318) 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Kontrollavgift på plats med förbud att stanna 900 kr 

Kontrollavgift på plats med förbud att parkera 700 kr 

Kontrollavgift på ändamålsplats 900 kr 

Kontrollavgift på plats för rörelsehindrade 900 kr 

Kontrollavgift för tidsöverträdelse, ej erlagd 
avgift eller avsaknad av p-skiva 

400 kr 

Kontrollavgift för parkering mot färdriktningen 900 kr 
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Kartbilagor 
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Taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun 

Byggetablering på offentlig plats

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Byggnadsställning 30 kr/kvm/månad 700 kr 

Container 300 kr/vecka 700 kr 

Upplag inklusive 
bodar etc.  

20 kr/kvm/månad 700 kr Max 8 000 kr/månad 

Försäljning 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Foodtrucks och 
matvagnar 

 2 000 kr/månad 
/högsäsong 

 250 kr/månad 
/lågsäsong 

 300 kr/dag 

Högsäsong 15/4–15/9 

Kafévagn  1 000 kr/månad 
/högsäsong 

 125 kr/månad/ 
lågsäsong 

 100 kr/dag 

El från kommunalt 
elskåp 

 72o kr/månad 

 50 kr/dag 

Exklusive moms 

Torgplatser  500 kr/kvm/år 

 100 kr/dag 

En plats är 6 kvm 

Fasta 
försäljningsplatser 

 930 kr/kvm/år 

 200 kr/dag 

En plats är 6 kvm 

Kiosker 50 000 kr/år 

Julgransförsäljning 500 kr/dag 
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Uteserveringar 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Uteservering 375 kr/kvm/månad 

Kommersiella ändamål 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Affischpelare, 
reklamtavlor och 
master 

10 000 kr/år 

Trottoarpratare 1 000 kr/år 1 000 kr 

Varuexponering vid 
butik 

 600 kr/kvm/ 
högsäsong 

 300 kr/kvm 
/lågsäsong 

700 kr Högsäsong 15/4–15/9 

Cirkus, tivoli eller 
likande 

 3000 kr för dag 
1–3 

 Därefter 1 000 
kr/dag 

3 000 kr 

Evenemang 2 000 kr/dag 2 000 kr 

Mötestält för 
insamling, reklam, 
valverksamhet etc. 

5 kr/kvm/dag 500 kr 

Dispenser 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Transporttillstånd 
upp till 4,5 meter 
bredd  

600 kr 

Transsporttillstånd 
över 4,5 meters 
bredd 

1 200 kr 
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Parkering 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 
 
Parkeringsplats på 
kommunal 
kvartersmark 
 

 
500 kr/månad 

 
500 kr 

 

 
Parkeringsavgift central 
parkering 
 

 
15 kr/timme 

  
Inklusive skatter och 
avgifter 

 
Parkeringsavgift övriga 
parkeringar 
 

 
10 kr/timme 

  
Inklusive skatter och 
avgifter 

 
Nyttokort 
 

 
800 kr 

  
Exklusive moms 

 
Boendekort 
 

 
1 500 kr 

  
Exklusive moms 

 
Förvaring av fordon vid 
fordonsflytt 
 

 
1 600 kr 

  
Inklusive moms  
2 000 kr 

 

Parkeringsanmärkning enligt lag (1976:206) 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 
 
Parkeringsanmärkning 
på plats med förbud att 
stanna 
 

 
900 kr 

  

 
Parkeringsanmärkning 
på plats med förbud att 
parkera 
 

 
700 kr 

  

 
Parkeringsanmärkning 
på ändamålsplats 
 

 
900 kr 

  

 
Parkeringsanmärkning 
på plats för 
rörelsehindrade 
 

 
1 500 kr 
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Parkeringsanmärkning 
för tidsöverträdelse, ej 
erlagd avgift eller 
avsaknad av p-skiva 

400 kr 

Parkeringsanmärkning 
för parkering mot 
färdriktningen 

900 kr 

Kontrollavgift enligt lag (1984:318) 

Ändamål Avgift Minimiavgift Kommentar 

Kontrollavgift på plats 
med förbud att stanna 

900 kr 

Kontrollavgift på plats 
med förbud att parkera 

700 kr 

Kontrollavgift på 
ändamålsplats 

900 kr 

Kontrollavgift på plats 
för rörelsehindrade 

1 500 kr 

Kontrollavgift för 
tidsöverträdelse, ej 
erlagd avgift eller 
avsaknad av p-skiva 

400 kr 

Kontrollavgift för 
parkering mot 
färdriktningen 

900 kr 
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Datum 
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Dnr 

SBN 2022-000056 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 
Magnus Eriksson 
magnus.eriksson2@lysekil.se 

Svar på ledamotsinitiativ 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. 

Förslag till 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. 

Ärendet 

Ärendet gäller ett ledamotsinitiativ där förslaget lyder: Under den så kallade 
högsäsongen i Lysekil är det som bekant parkeringssituationen något ansträngd. 
Parkeringsavgift införs på många av de kommunala parkeringarna som annars är 
avgiftsfria. Detta för att skapa rotation på våra parkeringar vilket är fullt förståeligt. 
Dock medför detta en ökad kostnad för Lysekilsborna och dessutom innebär det att 
många undviker att använda bilen för att åka och handla vilket innebär ett bortfall 
för handeln i delar av vår kommun. Detta löses till exempel med att ett boendekort 
erbjuds fast boende bilägare i kommunen och kombineras med P-skiva.  

Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna. 

Att den första timmen på alla kommunala avgiftsbelagda parkeringar ska vara 
avgiftsfri för fast boende bilägare. 

Att detta, givet att det inte ryms i budgeten för 2022 senast införs sommarsäsongen 
2023. 

Förvaltningens synpunkter 

I Trafikförordningens (1998:1276) 10 kap. §2 regleras boendeparkering; ”Lokala 
trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att 
underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. Om 
det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de 
boende genom sådana bestämmelser.” 

Syftet och praxis är att i ett bostadsområde underlätta parkering för de boende. En 
anledning kan vara att man ska kunna låta bilen stå och istället ta cykel eller 
kollektivtrafik till arbete etc. Att specifikt ge alla som är skrivna i kommunen ett 
boendekort är inte förenligt med lagens syfte.  

http://www.lysekil.se/
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Parkeringsövervakaren kan inte veta vem som är skriven i kommunen och att 
utfärda ett fysiskt kort till alla som vill ha det skulle innebära stora resurser både 
ekonomiskt och administrativt. 

Att särbehandla kommuninnevånare gentemot andra är också tveksamt med tanke 
på likställighetsprincipen. 

Däremot kan alla få parkera en timme gratis. Det finns flera kommuner som gör 
detta redan.  

Förvaltningen avråder dock från detta då det blir ytterligare en sak att hålla reda 
på. På Lysekils kommuns avgiftsbelagda parkeringar finns redan idag många saker 
att sätta sig in i och förstå som trafikant.  

Vi har säsongsavgift (15/6–15/8), parkering för visst fordonsslag (personbil klass 1) 
och ibland även parkering under viss tid (ex. 4 timmar). Detta gör att det redan är 
mycket att ta in och förstå, ska vi dessutom lägga till p-skiva en timme blir det 
väldigt mycket.  

Även skyltarna som ska upplysa om detta blir väldigt stora vilket kanske låter 
trivialt men det innebär problem med fri höjd för gångtrafikanter och att 
fundament ska tåla vind och tyngd. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Christian Wrangmo 
Avdelningschef tekniska avdelningen 

Bilaga 

Ledamotsinitiativ angående parkeringssituationen sommartid för fastboende i 
Lysekils kommun 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ulf Hanstål 

http://www.lysekil.se/


Ledamotsinitiativ 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Angående parkeringssituationen sommartid för fastboende i Lysekils kommun. 

Under den så kallade högsäsongen i Lysekil är, det som bekant,  

parkeringssituationen något ansträngd. Parkeringsavgift införs på många av de 

kommunala parkeringarna som annars är avgiftsfria. Detta för att skapa 

rotation på våra parkeringar vilket är fullt förståeligt. Dock medför detta en 

ökad kostnad för Lysekilsborna och dessutom innebär det att många undviker 

att använda bilen för att åka och handla vilket innebär ett bortfall för handeln i 

delar av vår kommun. Detta löses till exempel med att ett boendekort erbjuds 

fast boende bilägare i kommunen och kombineras med P-skiva. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna. 

Att den första timmen på alla kommunala avgiftsbelagda parkeringar ska vara 

avgiftsfri för fast boende bilägare. 

Att detta, givet att det inte ryms i budgeten för 2022 senast införs 

sommarsäsongen 2023. 

Ulf Hanstål 

Moderaterna i Lysekil 



Arbetsprogram detaljplaner Pågående DP Ej pågående DP

Troligt Antagande Antagandebeslut

PRIVATA PLANER 2022 2022 SBN KF Boendeformer Annat
Lysekil Jan-Jun Jul-Dec Småhus  Lägenheter

Gullmarsbadens camping - - camping

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

Dona 2:1 - ca 30 Flerbostadshus

Del av Kyrkvik 1:50 m fl (Höjdgatan) - - ta bort byggrätter

Ulseröd 1:29 ca 20 ca 15-20 Friliggande villor, mindre flerbostadshus

Mariedal 3:19 mfl - ca 140 hyresrätter/bostadsrätter

Slätten 1:339 (Revolvern) - 25-30 hyresrätter

Södra hamnen 13:1 (Hotell Lysekil) - ca 30+ Bostäder, centrumändamål

Gamlestan 1:3 m fl Ändring pb - flerbostadshus

Lyse

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

Sävens camping, Skalhamn - - camping

Brastad-Bro

Holländaröd 1:63 ca 8 - (§113)

Tuntorp 4:12 - - Ändrat ändamål - daglivaruhandel

Skaftö

Fossa 1:116 ca 8 småhus

Fossa 1:33, Rågårdsvik ca 6 - småhus

Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan ca 200 Varierande boenden

Skaftö-Berg 2:155 5 st -

Lönndal 1:7 Ändrad användning - tillfällig vistelse

Lyse-Berga 1:155 och 1:156 antal? - Förtäta området med friliggande småhus

Skaftö-Backa 3:351 - - skola

KOMMUNALA PLANER

Lysekil

Valbodalen - - verksamheter/småbåtshamn

Lyse

Lyse-Berga 3:29 Utvidga användningomr. t.ex tillfällig vistelse

Brastad-Bro

Hallinden industriområde - - verksamhet
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AKTUELL STRATEGISK PLANERING

Ny översiktsplan

VA‐plan

Kulturmiljöprogram

Program Samråd Granskning Antagande

Program Samråd Granskning Antagande

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

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

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2019
Södra hamnen 6:2 KF 2019‐03‐25 Laga kraft 2019
Vägeröd 1:70 KF 2019‐06‐12 Laga kraft 2020
Sjukhuset slätten 15:7  KF 2019‐10‐23 Laga kraft 2021  

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

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2021
Torvemyr etapp 2  KF 2021‐03‐17  Laga kraft 2021
Norra Tronebacken  KF 2021‐ 02‐10 Laga kraft 2021
Trellebystrands camping KF 2021‐06‐23 Laga kraft 2021
Tuntorp 4:156 SBN 2021‐06‐03 Laga kraft 2021
Grönskult 1:42 mfl KF 2021-10-20 Överklagad MMD
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Datum 

2022-02-09 

Dnr 

SBN 2022-000086 

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

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. 

Förslag till 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. 

Ärendet 

Efter genomförd expropriation i Spjösvik har berörd fastighetsägare genom 
förlikningsavtal förtur till val av tomt. Förturen avser tomter som läggs ut inom det 
markområde som expropriationen omfattade, berörda tomter är nr 4–10. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att markanvisa tomt nr 4–8. 
Fastighetsägaren uppfattar det som en inskränkning i förtursrätten då det skulle 
innebära att de får förtur till objekt (tomt + hus) i markanvisningen. 
Fastighetsägaren har inkommit med önskemål om att förvärva tomt nr 8 i befintligt 
skick. Förvaltningen har noga övervägt vilka olika alternativ det finns att förhålla 
sig till vad gäller exploatering av berörda tomter. Då det bedöms rimligt att ge 
fastighetsägaren möjlighet att välja tomt nr 8 avskilt från markanvisningen behöver 
tomtpriset fastställas.  

Värdering är genomförd och uppskattat värde för tomt nr 8 i befintligt skick är 
1 700 000 krono. Beslut om pris för övriga berörda tomter togs vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-01-27. 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens utredning 

Marknadsvärdet för tomten uppskattas till 1 700 000 kronor vid försäljning i 
befintligt skick. 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på 
den öppna marknaden. Marknadsvärdebedömning av denna typ av objekt sker 
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 

Värdeutlåtande 

Beslutet skickas till  

Avdelningen för Plan och bygg 

http://www.lysekil.se/


Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

Del av Lysekil Lyse-Berga 3:1 

”Tomterna 4-8” 
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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 4-8 inom detaljplanen ”Spjösvik, 
Lyse-Berga 3:1 mfl”. Utlåtandet skall användas som internt beslutsunderlag inför försäljning.  

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2022-01-14. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande". 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden 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 villko-
ren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktorise-
rade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren 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 så-
ledes 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 
Enligt uppdragsgivarens förutsättningar skall marknadsvärden bedömas vid tre olika scenarier/förutsätt-
ningar: 

1 Befintliga förutsättningar. Bedömda marknadsvärden avser fastighetsbildade tomter vid ”styckförsäljning” 
utan hänsyn till väntetid och etappindelning. 
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2 Grovplanerat skick. Bedömda marknadsvärden avser fastighetsbildade tomter vid ”styckförsäljning” utan 
hänsyn till väntetid och etappindelning. 

3 Befintliga förutsättningar. Bedömt marknadsvärde avser samtliga fastighetsbildade tomter vid ”markanvis-
ning” till en exploatör. 

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

I värderingen förutsätts även att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbar-
heten av och för ekonomin i en exploatering. Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och för-
utsätts 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 huvud-
sakligen 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. 
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Översiktskarta och förrättningskarta (Lantmäteriet). 

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 miljöbelast-
ningar 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. Planbe-
stämmelser som anger bostadsändamål framgår nedan. Detaljbestämmelser finns rörande placering, utform-
ning, utförande och administrativa bestämmelser. Genomförandetiden för planen har gått ut. 
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Utdrag ur detaljplan ”Spjösvik, Lyse-Berga 3:1 mfl” (Lysekil kommun). 

3. Marknadsanalys

Generellt 

Den senaste tidens marknadsutveckling, ökade entreprenadkostnader och den höga takten på planlägg-
ningen 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. Värde-
ringsobjekten har relativt havsnära lägen i Spjösvik/Norra Grundsund, med viss utsikt men ej 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. 
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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, ex-
ploateringsgrad, 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 be-
gränsat 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 högsta 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.  

Prisutvecklingen har för bebyggda småhusfastigheter har varit positiv under senare år. Prisutvecklingen vad 
gäller tomtmark är mer svårbedömd men korrelerar normalt med bebyggda fastigheter. Ovanstående indike-
rar ett värde av en tomt för friliggande småhusbebyggelse till cirka 1 600 000 kronor. 

Befintliga förhållanden 
Mikroläge, tomtarealer och planbestämmelser har en viss marknadsvärdepåverkan, som dock är svår att 
kvantifiera med anledning av ett begränsat ortprismaterial och prisspridning. Tomterna är enhetliga i tomt-
storlek och bedöms få viss sjöutsikt. Denna kan dock delvis komma att begränsas av framtida omgivande 
bebyggelse. Marknadsvärdet för tomterna 4-8 med befintliga förhållanden bedöms till cirka 1 700 000 kro-
nor per tomt. 

Grovplanering 
Kostnaderna för grovplanering uppskattas schablonmässigt motsvara 200-300 kr/kvm TA eller cirka 110 000-
165 000 kronor per tomt. Dessa bedöms inte få fullt genomslag på marknadsvärdet. Med grovplanering be-
döms en rimlig marknadsvärdepåverkan vara cirka 100 000 kronor per tomt vilket ger ett värde om 1 800 000 
kronor per tomt. 
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Markanvisning/exploateringsprojekt 
Försäljningarna av exploateringsfastigheter indikerar tydligt en lägre prisnivå per tomt jämfört med enstaka 
styckeförsäljning av småhustomter. Detta beror bland annat på att viss infrastruktur saknas inom kvarters-
mark, väntetid och exploatörens vinst. Dessutom står exploatören även risken för en fallande marknad under 
vänte-, bygg- och försäljningstid. Vid köp av exploateringsområden för småhus är en exploatör normalt be-
redd att betala ungefär 50 - 80 % av värdet för en färdig småhustomt. Ju fler tomter och desto mer återstående 
exploateringskostnader desto lägre betalningsvilja. I detta fall är exploateringsprojektet begränsat och infra-
strukturen i området utbyggd varför andelen ligger i det högre intervallet. 

Vid en markanvisning för de fem tomterna bedöms 75-80 % av summerat totalvärde (5 x 1700 000) vara 
rimligt, vilket indikerar ett värde kring 6 400 000-6 800 000 kronor. 

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 2022-01-14 till: 

Alt 1 cirka 1 700 000 kronor per tomt 

Alt 2 cirka 1 800 000 kronor per tomt 

Alt 3 cirka 6 600 000 kronor 

Vänersborg 2022-01-14 

Sven Jungland Marcus Takner  

Civilingenjör/av Samhällsbyggarna Civilingenjör/av Samhällsbyggarna 
auktoriserad fastighetsvärderare auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 
Bilaga 1 Foto 

Bilaga 2 Fastighetsinformation 

Bilaga 3 Ortsprismaterial 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

LYSEKIL LYSE-BERGA 3:1 2021-10-22 2021-11-11 10:53 2021-12-13
Nyckel: 140210842
UUID: 909a6a67-1990-90ec-e040-ed8f66444c3f
Särskild namn: Särskilt namn: Övre Berga (akt 1484-87/7)
Socken: Lyse
Distrikt: Lyse
Nr: 109046

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2019-06-26 161791
Lantmäteriförrättning pågår 2020-10-06 203040
Lantmäteriförrättning pågår 2021-08-26 210715

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6469349.0 291468.8
2 6468727.9 290182.3
3 6468479.6 290310.2
4 6469043.8 291407.3
5 6470303.5 294909.2
6 6470299.0 294762.2
7 6468357.6 290290.0
8 6468361.7 290301.2
9 6468306.2 290220.7
10 6468598.3 290355.9
11 6468584.2 290492.9
12 6468525.0 290429.7

AVSKILD MARK
Beteckning
LYSEKIL KRONBERGET 1:157
LYSEKIL LYSE-BERGA 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:16, 3:18, 3:19, 3:21, 3:22, 3:29, 3:35, 3:36, 3:38, 3:39, 3:40, 3:41, 3:42, 3:43, 3:44, 3:45, 3:46, 3:47, 3:48, 3:49,
3:50, 3:51, 3:52, 3:53, 3:54, 3:55, 3:57, 3:59, 3:61, 3:62, 3:63, 3:64, 3:65, 3:66, 3:67, 3:68, 3:69, 3:70
LYSEKIL LYSEKIL 1:729, 1:735, 1:751, 1:774, 1:775, 1:778, 1:779, 1:780, 1:785, 2:435
LYSEKIL SLÄTTEN 1:29, 1:34, 1:36
Beskrivning: Lotten har ingått i sammanläggning (DEL AV), Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 456 761 kvm 456 761 kvm 0 kvm
10 526 kvm 526 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1389
LYSEKILS KOMMUN
453 80 LYSEKIL
Köp: 1988-08-10 Andel: 1/1
Köpeskilling:  457 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 1991-10-11 91/19982

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING 1918-02-19 18/180

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
PARKERING Last Officialservitut 2018-05-18 1484-1119.1
VATTEN- OCH
AVLOPPSLEDNINGAR

Last Ledningsratt 2020-07-06 1484-2020/1.1

STARKSTRÖMSLEDNINGAR Last Ledningsratt 2020-07-06 1484-2020/1.2
VATTEN OCH AVLOPP Last Ledningsratt Senast ändrad: 2020-11-30 1484-85/29.1
VÄG Last Officialservitut 1484-87/53.1
AVLOPP Last Officialservitut 1994-08-18 1484-94/15.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut Senast ändrad: 2019-06-24 14-IM4-18/180.1
TORVPLAN,VÄG Förmån Officialservitut 14-LYE-107.1
TORVPLAN,VÄG Förmån Officialservitut 14-LYE-107.2
TORVPLAN,VÄG Förmån Officialservitut 14-LYE-107.3
TORVPLAN,VÄG Förmån Officialservitut 14-LYE-107.4
TORVPLAN,VÄG Förmån Officialservitut 14-LYE-107.5
TORVPLAN,VÄG Förmån Officialservitut 14-LYE-107.6
TORVPLAN,VÄG Förmån Officialservitut 14-LYE-107.7
TORVPLAN,VÄG Förmån Officialservitut 14-LYE-107.8
TORVPLAN,VÄG Last Officialservitut 14-LYE-107.9
VÄG,VATTENTÄKT Last Officialservitut Senast ändrad: 2018-05-18 14-LYE-1087.2
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RÄTTIGHETER
VÄG Last Officialservitut 14-LYE-1290.1
VATTENTÄKT
VATTENLEDNING

Last Officialservitut 14-LYE-1377.1

VÄG,VATTENTÄKT,VATTEN
LEDNING

Last Officialservitut Senast ändrad: 2018-05-18 14-LYE-1491.1

AVLOPP Last Officialservitut Senast ändrad: 2018-05-18 14-LYE-1599.1
VÄG AVLOPP Last Officialservitut 14-LYE-1601.2
VÄG Last Officialservitut 14-LYE-332.1
VÄG,VATTENTÄKT Last Officialservitut 14-LYE-340.1
VÄG Last Officialservitut 14-LYE-437.1
VÄG Last Officialservitut 14-LYE-497.1
VÄG Last Officialservitut Senast ändrad: 1997-09-08 14-LYE-515.2
VÄG,VATTENTÄKT Last Officialservitut 14-LYE-579.2
VÄG,VATTENTÄKT Last Officialservitut 14-LYE-580.2
VÄG Förmån Officialservitut Senast ändrad: 1995-02-15 14-LYE-581.1
VÄG,BRYGGA Last Officialservitut Senast ändrad: 1995-02-15 14-LYE-581.2
VÄG,BADPLATS,BRYGGA Last Officialservitut 14-LYE-595.1
VÄG,BADPLATS Last Officialservitut 14-LYE-596.1
VÄG,VATTENTÄKT Last Officialservitut Senast ändrad: 2018-05-18 14-LYE-642.2
VÄG,VATTENTÄKT Last Officialservitut 14-LYE-864.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: ÄNDRING OCH UTVIDGNING FÖR DEL AV LYSESLÄTTEN 1980-06-12

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1989-05-10

14-LYE-1513
1484 LE 15

Stadsplan: DEL AV LYSESLÄTTEN 1973-10-18
Senast ajourföring: 1990-07-20

14-LYE-1374
1484 LE 13
14PE 331

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: SPJÖSVIK, LYSE-BERGA 3:1 M FL 2010-06-03

Laga kraft: 2010-06-03
Genomf. start: 2010-06-04
Genomf. slut: 2020-06-03
Registrerad: 2011-05-12
Senast ajourföring: 2021-10-22

1484-P85

Detaljplan: NORRA GRUNDSUND, LYSE-BERGA 2:55 M FL 2010-01-28
Laga kraft: 2010-03-29
Genomf. start: 2010-03-30
Genomf. slut: 2020-03-29
Registrerad: 2010-05-11

1484-P80

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2006-10-22 L1969:9729

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110)
280779-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2021

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
1 013 000 SEK 1 013 000 SEK 462512 kvm
Ingående värden Värde Areal
Skogsmark 901 000 SEK 9 ha
Skogsimpediment 112 000 SEK 34 ha
Övrig mark 1 ha
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1389
LYSEKILS KOMMUN
453 80 LYSEKIL

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet skog 13573302
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
901 000 SEK 9 ha 1405
Värde före ev. justering Bonitet
902 000 SEK
Virkesklass Virkesförråd Godhetsklass
9 269 kbm/ha
Värderingsenhet skogsimpediment 13574302
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
112 000 SEK 34 ha 1405
Värde före ev. justering Beskaffenhetsklass
112 000 SEK

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Samfälligheter Andel
LYSEKIL LYSE-BERGA S:5 1/2Mantal
LYSEKIL LYSE-BERGA S:9 1/2Mantal
Anmärkning: ANG ANDEL I SAMF SE (AKT 14-LYE-416)

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
1/2 Mantal
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ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Storskifte AV INÄGOR, Littera: A,A 1807-05-27 14-LYE-43
Laga skifte AV UTMARK, Littera: A 1842-12-30 14-LYE-107
Ägoutbyte, Littera: IV 1866-11-01 14-LYE-165
Ägoutbyte, Littera: A,E 1867-12-30 14-LYE-168
Ägoutbyte, Littera: B 1867-12-30 14-LYE-169
Laga skifte AV LÄGENHETEN SLÄTTEN, Littera: G,G 1877-12-19 14-LYE-181
Laga skifte AV LÄGENHETEN LÅNGEUDDE, Littera: A 1894-09-03 14-LYE-197
Gränsbestämning 1934 14-LYE-410
Gränsbestämning 1947 14-LYE-568
Ägoutbyte 1970-12-04 14-LYE-1291
Fastighetsreglering 1978-09-15 14-LYE-1467
Fastighetsreglering 1978-09-15 14-LYE-1465
Fastighetsreglering 1983-09-16 14-LYE-1601
Fastighetsreglering 1983-09-30 14-LYE-1602
Fastighetsreglering 1986-03-14 1484-85/36
Fastighetsbestämning 1987-01-16 1484-86/59
Ledningsåtgärd 1988-08-17 1484-85/29
Fastighetsreglering 1994-08-18 1484-94/15
Fastighetsreglering 1995-02-15 1484-94/30
Fastighetsreglering 2009-08-26 1484-658
Fastighetsreglering 2012-06-26 1484-809
Fastighetsreglering 2012-07-10 1484-811
Fastighetsreglering 2017-04-04 1484-924
Fastighetsreglering 2017-12-04 1484-811
Fastighetsreglering 2018-05-18 1484-1119
Fastighetsreglering 2020-03-11 1484-2020/7
Ledningsåtgärd 2020-07-06 1484-2020/1
Fastighetsbestämning 2021-10-22 1484-2020/40

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LYSE BERGA ÖVRE 3:1 1987-05-06 1484-87/6
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 

1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella

kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.

5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Datum 

2022-02-04 

Dnr 

SBN 2022-000016 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg 
Ebba Holmström Jacobsson 
ebba.holmstrom@lysekil.se 

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. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 17 § 
Plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan strider mot 3 kap. 4 och 6 §§ Miljöbalken 
(1998:808). 

Ärendet 

 Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av båtförvaringshall på 
fastigheten Skaftö-Backa 3:351. Sökande avser att förvärva ca 3400 m2 från den del 
av fastigheten Skaftö-Backa 3:351 som gränsar till sökandes fastighet. Byggnaden 
ska ha en byggnadsarea på ca 1800 m2. Till den nya fastigheten planeras en ny 
infartsväg. Syftet med byggnationen är att underlätta och utveckla befintlig 
verksamhet. I dagsläget ägs Skaftö-Backa 3:351 av Lysekils kommun.  

Marken som önskas bebyggas utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Denna 
mark bedöms vara brukningsvärd för att den har använts för jordbruk tidigare och 
för att den ingår i ett sammanhängande jordbrukslandskap.  

Jordbruksmarken på denna fastighet ingår i ett större område som Länsstyrelsen i 
ett bevarandeprogram pekat ut som ett regionalt värdefullt odlingslandskap. Detta 
utpekande innebär att platsen är värd att bevara både ur naturvårdssynpunkt och 
kulturmiljösynpunkt. Området har klassats med N2/K2 vilket innebär ett ”mycket 
högt bevarandevärde”.  

Platsen är inom rekommendationsområde R18 i Lysekils kommuns översiktsplan 
ÖP06. Rekommendationen för detta område är:  

Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till 
natur- och kulturvärden och behovet av att bevara områden för friluftsliv 
och rekreation. Delar av området är av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse skall iakttas. Bostäder för 
helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl.  

Fastigheten omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövård eller naturvård men 
dock av riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken.  

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse Sid 2/5 

Dnr 

SBN 2022-000016 

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

Övriga upplysningar 

Förvaltningen har besökt platsen. Befintlig infart bedöms vara undermålig ur 
trafiksäkerhetssynpunkt.  

2018 ansökte sökande om att få bebygga platsen för samma ändamål, men valde 
senare att avskriva ärendet. Förvaltningen bedömde att platsen var olämplig för 
bebyggelse med hänvisning till jordbruksmarken, samt att den nya infartsvägen 
inte skulle leva upp till kraven på trafiksäkerhet.  

2020 beviljades grannfastigheten Skaftö-backa 3:4 bygglov för en likvärdig 
lagerlokal på brukningsvärd jordbruksmark.  

Yttranden från grannar och remissinstanser 

Se de fullständiga yttrandena i de bifogade handlingarna. 

Lysekils kommuns Mark- och exploateringsenhet 

Mark- och exploateringsenheten har yttrat sig i ärendet i egenskap av 
fastighetsägare till Skaftö-Backa 3:351. De kommer inte att sälja avsedd del av 
fastigheten då marken inte är planlagd för avsett ändamål. Kommunens riktlinjer 
för försäljning av mark för verksamhetsändamål är att marken ska vara 
detaljplanelagd. Det är inte lämpligt att ianspråkta jordbruksmark för 
industri/verksamhet och det finns inte stöd i översiktsplanen för ändrad 
markanvändning.  

Räddningstjänsten 

Åtgärder för att förhindra brandspridning inom och mellan byggnaderna kommer 
att krävas, på grund av byggnadens storlek och närhet till grannar. Dessa åtgärder 
blir dock aktuella först vid bygglovshanteringen. I övrigt har räddningstjänsten 
inget att erinra. 

Miljöenheten 

Då en ny, stor yta bebyggs kan detta medföra översvämningsproblematik för mark 
lokaliserad nedströms. Marken ingår i ett område som potentiellt kan vara allvarligt 
förorenad. Miljöenheten lyfter även att marken i dagsläget är avsedd för jordbruk i 
översiktsplanen och att ianspråktagande för annat ändamål ska undvikas så långt 
som möjligt.  

Trafikverket 

Trafikverket anser att föreslagen anslutning behöver förskjutas längre söderut för 
att uppfylla siktkraven. Vidare accepterar Trafikverket i regel inte 
fyrvägskorsningar av trafiksäkerhetsskäl. Om möjligt bör även anslutningen 
uppfylla ett avstånd om 50 meter mellan anslutningar till statlig väg. Vidare anser 
Trafikverket att befintlig anslutning till väg 785 ska stängas.  

Grannar 

Flertalet grannar har motsatt sig föreslagen byggnati0n. Nedan sammanfattas deras 
yttranden:  

 Den statliga vägen är redan hårt trafikerad och ökad trafik och placering av 
infartsväg utgör en ökad säkerhetsrisk. Mycket svårt att redan nu ta sig ut 
från befintliga utfartsvägar ut på den statliga vägen på grund av 
trafikmängden.  

http://www.lysekil.se/
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 Starkt missnöje mot att jordbruksmark ska tas i anspråk. De lyfter att det 
strider mot både lokala och internationella miljömål om framtida 
hushållning.  

 Hänsyn tas inte till landskapsbilden, om platsen bebyggs med ännu en 
lagerlokal. 

De permanentboende rågrannarna Skaftö-Backa 3:464 ställer sig starkt emot 
föreslagen byggnation då bullernivån kommer att öka markant och att deras tomt 
blir omringad av vägar och verksamhet. De lyfter även att deras grävda brunn är 
placerad där sökande önskar ianspråkta mark och oroas över hur kemikalier från 
båttvätt kommer att påverka vattenkvaliteten. I övrigt lyfter de att verksamheter 
tidigare hänvisats till detaljplanerade industriområden och att det samma borde 
gälla för aktuellt ärende.  

Sökandes bemötande på inkomna synpunkter 

Bullernivån kommer att minska då den nya hallen endast kommer att användas för 
förvaring, inte reparation och provkörning av motorer. Utsikten/landskapsbilden 
kommer enbart att påverkas marginellt. Tomtens utbredning och reningssystem 
kan anpassas så att grannens vattentäkt inte påverkas. Ianspråktagen 
jordbruksmark blir en försumbar och marginell del av den totala jordbruksarealen. 
Placeringen av infartsvägen kan anpassas till Trafikverkets krav.  

Till sist lyfter sökande att ansökan bör beviljas med hänvisning till rättviseaspekten, 
då granne beviljats bygglov på jordbruksmark.  

Tillämpliga bestämmelser 

2 kap. 2 § Plan- och bygglagen 
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.  

3 kap. 4 § Miljöbalken 
Bevarandet av jordbruksmark är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk.  

3 kap. 6 § Miljöbalken 
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. (...)  

2 kap. 5 § Plan- och bygglagen 
Vid ärenden om förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn 

http://www.lysekil.se/
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3. till 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.

Förvaltningens bedömning 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Aktuell byggnation kan inte anses tillgodose 
väsentliga samhällsintressen, då exempel på sådant intresse är 
bostadsförsörjningsbehovet eller infrastruktur som kan bidra till att uppfylla 
nationella miljömål. Om kommunen bedömer att jordbruksmark behöver tas i 
anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen så ska det göras på ett sätt 
som innebär en så begränsad inverkan som möjligt för jordbruket. Det ska även 
vara klarlagt att det inte är möjligt att ianspråkta annan mark.  

Trots att platsen inte är av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård anses den 
ändå ha betydelse från allmän synpunkt på grund av dess höga natur- och 
kulturvärden, som redovisats i Länsstyrelsens bevarandeprogram. Detta område 
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och 
kulturmiljön. Då liknande byggnation medgivits i detta område tidigare blir den 
sammanvägda bedömningen att aktuell byggnation bidrar till en påtaglig skada på 
natur- och kulturmiljön.  

I ansökan lyfter sökande att verksamheten i dagsläget tvingas till långa transporter 
för att förvara båtar i hyrda hallar. Att koncentrera verksamheten till en och samma 
plats kan i detta fall anses lämpligt ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt. Det 
allmänna intresset av en långsiktig hushållning av brukningsbar jordbruksmark och 
värdefull natur- och kulturmiljö väger dock tyngre, sett till Plan- och bygglagens 
bestämmelser.  

Till sist framgår det från grannehörande och remissinstans att en expandering av 
verksamhetsområdet kan bidra till oacceptabel olägenhet för angränsande 
permanentboende, samt att det finns en betydande risk att den nya infarten inte 
kommer att godkännas av Trafikverket. Förflyttas infarten längre söderut kommer 
desto mer jordbruksmark att tas i anspråk.  

Förvaltningen bedömer att ansökan strider mot 2 kap. 2 § Plan- och bygglagen samt 
3 kap. 4 och 6 §§ Miljöbalken och därmed inte bör meddelas positivt 
förhandsbesked. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Ebba Holmström Jacobsson 
Bygglovshandläggare 
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Från:  Josefin Karlsson <Josefin.Karlsson@lysekil.se>

Skickat:  2021-12-21 09:01

Till:  Plan och Bygg <PlanOchBygg@lysekil.se>

Ämne:  B-2021-8

Hej
Dnr B-2021-8
Lysekils kommun har i egenskap av fastighetsägare till Skaftö-Backa 3:351 tittat på
förutsättningarna för Skaftö-Backa 3:494 att köpa del av Skaftö-Backa 3:351.
Grundprincipen som vi arbetar efter är att inte sälja mark som inte är planlagd för ändamålet. Ytan
som ansökande har för avsikt att köpa är inte planlagd, de nyttjas för jordbruksändamål. Generellt
anses det olämpligt att ianspråkta jordbruksmark för industri/verksamhet eller annat ändamål. Vi
anser inte att det är lämpligt att ianspråkta icke planlagd mark i området för industri/verksamhet. Vi
har i närtid avslagit förfrågning om ianspråktagande av mark i närområdet och vi kan inte se att det
finns några särskilda skäl till en annan bedömning avseende de ytor som efterfrågas.
Finns inte stöd i översiktsplanen. I översiktsplanen ligger marken som öppen mark /jordbruksmark
vilket innefattar att ett öppet landskap och ett levande lantbruk är en viktig beståndsdel för att
behålla kommunens attraktionskraft med avseende på besöksnäringen. Man bör därför undvika att
anlägga ny bebyggelse på åkermark och dessutom förhindra att mer öppen mark växer igen.
Det finns ett riktlinjedokument vi har att förhålla oss till, fastställt av kommunfullmäktige den 20
juni 2018. Dokumentet är gällande för alla nämnder och förvaltningar i vilket det står: ”All mark
som säljs för verksamhetsändamål är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, avlopps- och gatunät.”
Med vänlig hälsning
Josefin Karlsson
Mark- och exploateringsingenjör, Avdelningen för Plan- och bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
| josefin.karlsson@lysekil.se | Lysekils kommun, 453 80 Lysekil
________________________________________________________

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil
Tänk på miljön innan du skriver ut

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-21,  B-2021-1022
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Lysekils kommun, Plan o Bygg

Kungsgatan 44

45380 LYSEKIL

Yttrande angående förhandsbesked om nybyggnad av lagerlokal

på fastigheten SKAFTÖ-BACKA 3:494 i Lysekil kommun

Byggnadsnämndens diarienummer: Dnr Lysekil B-2021-1022

Svar senast 2022-01-11

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av lagerbyggnad för förvaring av båtar.

Yttrande

Miljönämnden i mellersta Bohuslän kan inte göra en bedömning om aktuella åtgärder på

platsen, SKAFTÖ-BACKA 3:494 innan det finns en komplett ansökan avseende dag- och

spillvattenhantering samt släckvatten.

Beskrivning av ärendet

Miljöenheten har 2021-12-15 mottagit en remiss angående förhandsbesked från

bygglovsenheten i Lysekil. Remissen gäller en ansökan om nybyggnation av lagerlokal på

ovannämnda fastighet.

Miljöenheten har inte genomfört något platsbesök.

Miljönämndens bedömning

Miljönämnden i mellersta Bohuslän kan inte med det underlag som finns i dagsläget ta ställning

till om frågorna gällande dagvatten och släckvatten är tillräckligt utrett, frågor om dagvatten och

släckvattenhantering är komplex. Den planerade byggnationen beräknas bli 3400 m2 stor och kan

medföra översvämnings problematik för nedströms liggande mark.

Det är en fördel att i ett tidigt skede planera in hanteringen av släckvatten för lokaler där det

hanteras brandfarliga vätskor och kemikalier eller där det sker lagring av båtar som kan ge

omfattade bräder och släckvatten.

Enligt översiktsplanen för Lysekils kommun – 06, jordbruket har betydelse både som näring och

för bevarande av ett öppet kulturlandskap. Ianspråktagande av produktiv jordbruksmark för

annat ändamål skall undvikas så långt möjligt.

Den aktuella fastigheten finns med i länsstyrelsens register över potentiellt förorenade

områden, riskklass 2 på en skala 1–4 där 1, innebär allvarligt förorenad. Markarbeten och

Beslutsdatum 2021-12-22
Dnr: MIMB-2021-2672
Hanna Karlsson, miljöhandläggare

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-01-12,  B-2021-1022
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schaktning inom kan kräva anmälan till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Byggnation

inom uppställningsområde för båtar kan kräva markundersökningar för att utesluta

markföroreningar.

Frågan om byggnaden ska förses med golvbrunnar eller inte behöver redovisas. Beroende på

användningsområde för lokalen och vilken typ av verksamhets som ska bedrivas där. Om lokalen

förses med golvbrunnar bör det finnas oljeavskiljare kopplade till dem.

Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta

Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt A.4.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Karlsson

Miljöhandläggare

hanna.karlsson@sotenas.se

0523 - 66 40 21

Beslutsdatum 2021-12-22
Dnr: MIMB-2021-2672
Hanna Karlsson, miljöhandläggare

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-01-12,  B-2021-1022



Från:  gunilla.svensson@trafikverket.se

Skickat:  2022-02-14 13:14

Till:  planochbygg@lysekil.se

Ämne:  B-2021-1022, Trafikverkets yttrande gällande förhandsbesked för nybyggnad av
lagerlokal och infartsväg på Skaftö-Backa 3:494

Trafikverkets ärendenummer

TRV 2022/9774

Kommunens ärendenummer

B-2021-1022

Trafikverkets yttrande gällande förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal och

infartsväg på fastigheten Skaftö-Backa 3:494 i Lysekils kommun_Toc41381234

Ärendebeskrivning

Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Ärendet berör väg 785 för vilken Trafikverket

är väghållare. Väg 785 hade år 2011 en årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) på 1524 fordon/dygn varav 108 var tunga

fordon. Trafikflödet varierar över säsongen mellan ca 700 och 3600 fordon/dygn.

Synpunkter och upplysningar

Trafikverket anser att föreslagen anslutning behöver förskjutas längre söderut för att uppfylla siktkraven

enligt VGU, Vägars och gators utformning. Utmed en väg med hastighetsgränsen 70 km/h ska det, från en

punkt 5 meter in på utfartsvägen, säkerställas en fri sikt på 170 meter i båda riktningar. Vidare accepterar

Trafikverket i regel inte fyrvägskorsningar av trafiksäkerhetsskäl.

En förutsättning för att Trafikverket ska kunna yttra sig i ärendet är att sökande inkommer med ett förslag på

anslutning till väg 785 som uppfyller anslutningstyp A5 enligt VGU samt ovanstående siktkrav. Om möjligt

bör även anslutningen uppfylla ett avstånd om 50 meter mellan anslutningar till statlig väg. Vidare anser

Trafikverket att befintlig anslutning till väg 785 ska stängas.

Trafikverket emotser fortsatt deltagande i ärendet.

Med vänlig hälsning

Gunilla Svensson
Samhällsplanerare

gunilla.svensson@trafikverket.se

010-124 46 22

Trafikverket

Region Väst

411 04 Göteborg

Besöksadress: Vikingsgatan 2-4

Telefon: 0771-921 921

trafikverket.se

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-14,  B-2021-1022
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Datum 

2021-11-09 

Dnr 

SBN 2022-000079 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Boris Petrusic 
planochbygg@lysekil.se 

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, LEVA 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. 

Sammantaget är ändamålet förenligt med en lämplig markanvändning och förhåller 
sig till den gällande översiktsplanens intentioner. 

http://www.lysekil.se/
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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. 

Förslag till 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. 

Ärendet 

Den 16 augusti 2021 inkom en ansökan om förhandsbesked för avstyckning samt 
nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Evensås 1:148. Till ansökan 
bifogades handlingar med förslag på placering samt förslag på utformning av ett 
bostadshus i 1 ½ plan.  

Av situationsplanen kan förvaltningen utläsa att bostadshuset skulle komma att 
placeras på vad som idag får betraktas som öppen ängsmark. Bostadshuset skulle 
dock placeras i direkt anslutning till befintlig infartsväg och två bebyggda 
småhusfastigheter. Föreslaget bostadshus har en byggnadsarea av 124 kvm, med en 
komplementbyggnad på 22 kvm placerad i husets gavelsida mot norr.  

I ansökan och på inlämnad situationsplan går det inte att utläsa en redovisat 
tomtplatsavgränsning för det aktuella bostadshuset. Vad som går att utläsa från 
underlaget är att det i närhet av den tilltänkta platsen finns en etablerad 
kraftledning samt huvudväg  785.  

Platsen och översiktsplan 

Platsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser dock ligger den 
inom ett större område som utgör riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § 
Miljöbalken samt högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § Miljöbalken. 

Marken ingår vidare i kartering för stödberättigad jordbruksmark enligt den 
fördjupade översiktsplanen. Huruvida den sökande tagit del av stödet framgår inte 
av handlingarna. Marken ligger dock inte i direkt anslutning till annan mark avsedd 
för jordbruket och där förhållanden kan anses vara gynnande sett till 
arronderingsförhållandena.  

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).  
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Remissutskick och grannhörande 

Förvaltningen har remitterat ärendet till, miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
Räddningstjänsten, Trafik, RAMBO, LEVA, Bohusläns museet.  

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig i ärendet enligt 9 kap 25 § plan- 
och bygglagen.  

Yttrande har inkommit från ägare till Evensås 1:139. Av yttranden framgår bl.a. 
platsen som avses att bebyggas är en utbyggnad på jordbruksmark, samt att 
förtätning av fastighet sker nära naturreservat.  

Remissvar 

LEVA i Lysekil AB – 2021-09-02 (ingen erinran), hänvisar till eventuell 
förening som kan vara ansluten till kommunalt VA. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän – 2021-09-09 

Miljönämnden angav i sitt yttrande att de styrker ett förhandsbesked för den 
aktuella åtgärden på platsen. I sitt remissvar anger miljönämnden att det bör gå att 
lösa avloppshanteringen på fastigheten. Vidare framförs följande i bedömningen: 

Fastigheten omfattas av riksintressena friluftsliv 3 kap 6 § miljöbalken och 
högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § miljöbalken.  

Miljönämnden har inte utrett naturvärden på platsen då det inte finns 
naturvårdskompetens på miljöenheten. Om kartskikten visar på troliga 
naturvärden bör sökanden ha möjlighet att på egen bekostnad ta in 
sakkunnig inom naturvård för att belysa/utreda naturvärdena på platsen 
och inkomma med det som komplettering till ansökan. 

På fastigheten finns någon typ av kraftledning, det är ej definierat vilken typ 
dock. Kring kraftledningar uppstår magnetfält och elektriska fält, precis som 
intill alla andra elektriska anordningar och apparater. Miljönämnden vill 
uppmärksamma att Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att undvika 
att placera nya bostäder nära elanläggningar som kan ge förhöjda 
magnetfält. 

RAMBO, fråga om sophantering 2021-09-07 

Anförde följande: De kan ha Hemsortering vid väg 2,5 meter in från väg mittemot 
grannen. 

Räddningstjänsten mitt Bohuslän 2021-09-14 

Hade ingen att erinra. Aktuell byggnad och förslag på tomtplats bedöms ej medföra 
en utökad riskbild för omkringliggande verksamheter i sådan omfattning att 
särskild utredning krävs. Platsen angavs vidare vara nåbar och ge fortsättningar för 
räddningstjänstens framkomst och uppställningsplats vid händelse av brand eller 
olycka.  

I sin bedömning framförde räddningstjänsten även följande: ”Under 
förutsättningar att Trafikverket inte har några invändningar mot placering av 
byggnaden i närheten av allmän väg har räddningstjänsten inget att erinra inför 
lämnande av förhandsbesked. ” 
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Bohusläns museet 2021-10-11 

Museet har i sitt yttrande i första hand inget att invända mot ansökan. I 
motiveringen anges följande: 

Den tilltänkta tomten kommer inte att ligga inom någon för sin sitt 
kulturhistoriska värde utpekad miljö. Trots att nybyggnationen inkräktar på 
odlingsmarken lämnas en flik av åker-fältet obebyggt och öppet under 
kraftledningen vilket är viktigt för siktlinjen från landsvägen mot söder. 

Byggnaderna ansluter till omgivande redan uppförd bebyggelse. 
Det finns inte någon känd och registrerad fornlämning inom den tänkta 
tomten eller dess närmaste omgivning. 

Vi tycker det är lämpligt att de nya byggnaderna ansluter till de omgivande 
alltså i som högst 1½ plan med ljusmålade träfasader 

Planenhetens 2021-09-17 

Planenheten gavs möjlighet att yttra sig över ansökan. Särskild vikt ställdes från 
förvaltningen att besvara frågan om kravet på detaljplan, samt om byggnationen 
kan komma i konflikt med intressen enligt 4 kap plan- och bygglagen samt de 
natur- och kulturvärden som finns på platsen. Följande anfördes av representant 
från planenheten: 

Det har tidigare varit diskussion om att kommunen vill köpa den del av 
1:148 som ligger direkt norr om aktuell del av fastigheten (och väg 785) för 
etablering av industrimark. Oklart om intresse kvarstår och om området 
fortfarande är aktuellt i ny ÖP för utpekande av industrimark. Stäm av med 
Kristina Johansson på HUT. 

Platsen omfattas av RI för friluftsliv (3 kap. 6§ MB) och RI för 
högexploaterad kust (4 kap. 4§ MB). En enskild bostadsetablering med 
åretruntstandard bedöms inte påverka dessa riksintressen. Förfrågan 
bedöms inte vara förenlig med ÖP 06. R18- område anger stor restriktivitet 
mot ny bebyggelse, med hänvisning till natur- och kulturvärden. Tillägget 
att helårsbostäder kan prövas vid särskilda skäl bedöms omfatta en större 
etablering, flera bostäder, och där lämpligheten bör prövas i detaljplan 
enligt 4 kap. 2§ PBL. Platsen angränsar till naturreservat och område med 
mycket höga natur- och kulturvärden (Vägeröds dalar), och ligger vid 
infartsvägen till det rekreationsområdet. Platsen ser ut att vara brukad 
ängsmark, vilket är ett viktigt inslag i kulturmiljön i området och i 
anslutning till naturreservatet. Alternativ lokalisering inom den egna 
fastigheten kan vara mer lämplig ur allmän synpunkt 2 kap. 2-3§ PBL, 
förslagsvis inom utpekade R1-områden. 

Trafikverket 2021-09-30 

Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att 
ärendet prövas positivt. 

Vattenfall i frågan om angränsande kraftledning 2021-11-11 

Vattenfall anför bland annat följande i sitt yttrande:  

Inga byggnader får placeras närmare än 15 meter till transformatorstationen 
ur ett säkerhet- och underhållsperspektiv. Vattenfall vill inte att 
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transformatorstation placeras närmare än 15 meter till närmaste 
fastighetsgräns på ny bostadstomt. 

Inga byggnader får placeras närmare än 10 meter till 10 kV luftledningen ur 
ett säkerhet- och underhållsperspektiv. Vattenfall vill inte att 10 kV 
luftledningen placeras närmare än 10 meter till närmaste fastighetsgräns på 
ny bostadstomt. 

Inga byggnader får placeras närmare än 5 meter till 0,4 kV luftledningar ur 
ett säkerhet- och underhållsperspektiv. Vattenfall vill inte att 0,4 kV 
luftledningar placeras närmare än 5 meter till närmaste fastighetsgräns på 
ny bostadstomt. 

Inga byggnader får placeras närmare än 2 meter till närmaste kabel ur ett 
säkerhet- och underhållsperspektiv. 

Där infartsvägen kommer i konflikt med kablar så måste kablarna skyddas 
med skyddsrör. Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar 
utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. 

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller 
andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av 
nätägarens anläggningar. Utöver säkerhetsavstånden gällande säkerhet- och 
underhållsperspektiv tillkommer tillämpningen av försiktighetsprincipen 
för frågan kring elektriska och magnetiska fält (EMF), se riktlinjer nedan. 
Det är upp till kommunen att ta ställning till EMF frågan i 
förhandsbeskedet. Bifogar en EMF rapport som redovisar EMF för 
luftledningarna. 

Sökandes svar på inkomna synpunkter 

Kommunalt VA sker via Norra Skaftö VA Samfällighetsförening. Godkännande för 
tillkoppling till ledig kopplingspunkt, belägen på markområdet, finns. 
Utfart från fastigheten till väg 785 kommer att ske via befintlig väg. 
Nya fastighetsägare (barnfamilj som flyttar till Lysekils kommun för året runt 
boende) har planer på att i någon form åter börja bruka den mark som ligger norr 
om väg 785, vilket är jordbruksmark som tydligen är prioriterat enligt "översyn 
Åbyfjorden". Att dessutom kommunen planerar ÖP för industrimark på detta 
område kan inte vara förenligt med ÖP06. R18 området då det är nära till höga 
naturvärden i form av ädellövskog. 

Det tilltänkta markområdet söder om väg 785 har ej brukats på flera generationer 
då marken ej har bra odlingsbeskaffenhet. Marken slås 1 gång/ år för grannarnas 
trevnads skull. Då det redan är bebyggelse mellan tänkt markområde och 
naturreservatet finns ingen naturlig samhörighet däremellan. Dessutom kommer 
det tänkta huset att kringgärdas av 3 fastigheter. 

Alternativ lokalisering förslagsvis inom utpekat R1 område måste jag ställa frågan, 
var/vilket är det? Att bygga inom kuperat område är inget alternativ för mig då min 
muskelsjukdom gör att jag periodvis har svårt att röra mig. Detta är också 
anledningen till att det är ny ägare till min nuvarande bostad som ligger uppe i 
berget. 
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Förvaltningens utredning 

Prövningen i ärenden om förhandsbesked omfattar i första hand markens 
lämplighet för bebyggelse, det vill säga om byggnation kan tillåtas på den avsedda 
platsen. Den närmare placeringen, storlek och utformning av en byggnation prövas 
inom ramen för efterkommande bygglovsprövning. Vid lämplighetsbedömningen 
ska det prövas om åtgärden uppfyller de allmänna intressena om till exempel 
lämplig markanvändning som kommer till uttryck i 2 kap. PBL. Genom en 
hänvisning i 2 kap. 2 § PBL ska även 3 och 4 kap. MB om bland annat riksintressen 
tillämpas. Vägledning kan hämtas ur kommunens översiktsplan. 

För kommunens gällande översiktsplan framgår som förvaltningen tidigare 
redogjort i ärendet att fastigheten omfattas av R 18 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).  

Av rekommendationerna till platsen framgår följande; 
Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till 
natur- och kulturvärdena och behovet av att bevara områden för friluftsliv 
och rekreation. Delar av området är av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse skall iakttas. Bostäder för 
helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl. 

Bedömning utifrån översiktsplanens rekommendation 

Förvaltningen bedömer i första hand att den sökta åtgärden överensstämmer med 
markens användningssätt. Platsen som avses att bebyggas är idag ianspråktagen av 
byggnader avsedda för bostadsändamål. Av rekommendationerna följt av gällande 
översiktsplan 06 har det angetts att stor hänsyn skall tas till natur- och 
kulturvärden samt behovet av att bevara områden för friluftsliv och rekreation.  

Planenheten har i sitt ställningstagande anfört att åtgärden strider mot 
översiktsplanens intentioner samt att rekommendationerna har ett restriktivt 
synsätt på tillkommande bebyggelse. Förvaltningen kan inledningsvis instämma i 
att ett restriktivt förhållningsätt bör iakttas och beaktas vid prövning av åtgärden. 
Förvaltningen instämmer dock i de förhållanden att åtgärden inte kan prövas i det 
enskilda fallet och således utan att den föregås av detaljplan. Vid prövning av de 
natur- och kulturvärden är det av vikt att åtgärden prövas utifrån dess enskilda 
förutsättningar, men att dess övergripande påverkan beaktas.  

Den sökta platsen ligger i anslutning till ett naturreservat, men dock inte inom ett 
sådant område. Den sökta platsen har vidare inga direkta utpekade naturvärden 
som framgår av vare sig kommunens kartunderlag eller länsstyrelsens kartdatabas 
(se nedan).  
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(se bilaga, Natur- och kulturvärden LST) 

I frågan om kulturvärden har bohuslänsmuseet getts möjlighet att yttra sig i frågan. 
De har i sitt yttrande anfört att den tilltänkta tomten inte kommer att ligga inom 
någon för sin sitt kulturhistoriska värde utpekad miljö.  

I frågan om ianspråktagandet av ängsmarken anfördes följande:  
”Trots att nybyggnationen inkräktar på odlingsmarken lämnas en flik av åker-fältet 
obebyggt och öppet under kraftledningen vilket är viktigt för siktlinjen från 
landsvägen mot söder.” 

När det gäller frågan om placering på jordbruksmark gör förvaltningen följande 
bedömning: 

Jordbruksmark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och 
övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (se prop. 1985/86:3 s. 
158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad 
resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och 
att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en långsiktig hushållning med 
naturresurser (jämför prop. 1985/86:3 s. 53). 

Den aktuella platsen avgränsas av bostadsbebyggelse i sydöst, sydväst samt 
nordöst. Norr om den aktuella platsen och fastigheten finns ett skifte som tillhör 
stamfastigheten Evensås 1:148 och som består av blandad jordbruk- och 
skogsmark. Denna mark avgränsas dock av statlig väg 785. Av kartunderlaget kan 
förvaltningen vidare konstatera att den del av fastigheten som ligger innanför väg 
785 och är nu aktuell för prövning har en yta av ca 0,5 hektar.   

Planenheten har i sitt yttrande framför att ängsmarken kan ges en uppfattning om 
att den varit brukad. Sökande har dock under ärendets handläggning framfört att 
marken inte varit brukad under flera generationer, varken för betesmark eller 
jordbruksmark.   

Förvaltningen bedömer i frågan att skiftet inte angränsar till annan jordbruksmark 
och ingår inte i ett sammanhängande jordbrukslandskap. Eftersom markområdet 
har en begränsad yta och är helt avskilt från annan jordbruksmark anser 
förvaltningen att förhållandena i detta fall är sådana att jordbruksmarken inte kan 
anses brukningsvärd i den mening som avses i 3 kap. 4 § MB. Bestämmelsen är 
därmed inte något hinder mot att meddela positivt förhandsbesked för bostadshus. 
Förvaltningen har vid bedömningen även beaktat de kultur och naturvärden som 
återfinns i omgivningen.  Det skall noteras att förvaltningen även tagit hänsyn till 
alternativa placeringar på hela stamfastigheten Evensås 1:148. Det kan konstateras 
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att annan lämplig placering inte kan finnas som inte kräver större ingrepp i natur- 
samt landskapsbild. Detta då större delen av fastigheten består av 
sammanhängande jordbruksmark, samt höga bergsklippor. Vid en etablering på 
dessa alternativa platser skulle betydande ingrepp krävas, vilket skulle komma att 
förändra både landskapsbilden och den sammanhängande ängsmarken. 

Sett till den nu aktuella placeringen får det tillkommande bostadshuset anses 
utgöra en komplettering till den befintliga bebyggelsen och bedöms inte inkräkta på 
karaktärsdragen för området i stort. Enligt förvaltningen medför vidare varken 
hänsynen till natur- och kulturvärdena på platsen eller byggnadernas inverkan på 
omgivande bebyggelse och på landskapsbilden att marken inte ska anses lämplig 
för den sökta åtgärden.  

Som museet angett kommer bostadshuset efter en tomtplatsavgränsning att lämna 
kvar en flik av åker-fältet obebyggt och öppet under kraftledningen vilket är viktigt 
för siktlinjen från landsvägen mot söder. Vidare kommer ängsmarken att till viss 
del fortfarande vara öppen och synlig för angränsande boenden samt 
förbipasserande.  

Infrastruktur 2 kap 2, 4, 6 § plan och bygglagen 

Den sökande har i sitt bemötande angett att de avser att koppla på sig till det 
kommunala VA, som sker via Norra Skaftö VA Samfällighetsförening. De anger 
även att ett godkännande för tillkoppling till ledig kopplingspunkt, belägen på 
markområdet finns. 

Platsen hyser idag en befintlig väginfrastruktur som idag nyttjas av angränsande 
bostäder och fastighetsägare. Förslag på redovisad in- och utfart har redovisats i 
ansökan och enligt remissinstanser och ansvariga för utryckningsfordon, 
kommunal sophantering samt vägars utformning har inga synpunkter lämnats på 
förslaget. Det får anses vara klarlagt att kommunal service kan bistås, och att 
platsen därmed är lämpligt för sitt ändamål enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen.  

Placering sett till kraftledning 

På fastigheten finns redovisade kraftledningar, dels luftledningar dels ledningar i 
marken. Av yttrandet som lämnats från vattenfall finns kriterier som skall vidhållas 
dels ur ett säkerhetsperspektiv, dels ur ett underhållsperspektiv. Av yttrandet kan 
utläsas att avståndet är satt till 15, 10, 5 och 2 meter beroende av ledningstypen. 
Tillsammans med yttrandet har vattenfall lämnat över bilaga ”kartunderlag” som 
redovisar ledningarnas befintliga placering. Förvaltningen kan utifrån 
handlingarna konstatera att det finns en lämplig och möjlig placering som inte 
kommer i konflikt med det angivna avståndet i skrivelsen. Förvaltningen anser det 
dock vara lämpligt att villkora beslutet samt upplysa sökanden om kriterierna samt 
de avstånd som skall vidhållas sett ur ett säkerhetsperspektiv.  

Tomtplats i förhållande till vägbuller 

Av inlämnat ansökningsunderlag kan förvaltningen utläsa att bostadshuset 
kommer få ett avstånd strax över 40 meter mellan husets fasadliv och väg mitt.  
Enligt Trafikverkets utredning avseende årsmedelsdygnstrafik anges för väg 785 ett 
(ÅDT) räknat till 2020 fordon. Hastigheten för väg 785 är begränsad till 70 km/h. 
Av Trafikverkets vägledning ”Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller” skulle 
uppgifter enligt ovan resultera i en dygnsekvivalent ljudnivå på strax över 55 dBA. 
Detta innebär inledningsvis att ett bostadshus skulle kunna komma att uppfylla 
rekvisiten och det krav som ställs på buller vid bostadsbebyggelse. Den sökande har 
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vidare genom sin disponering placerad garaget med långsidan mot vägen och 
således framför huset, vilket leder till att ytterligare skydd mot buller uppnås.  

Tabell https://www.boverket.se/contentassets/6b694ed0a7504182850bff4528b4b28d/hur-mycket-bullrar-vagtrafiken.pdf 

Den exakta placeringen och utformningen på bostadshuset kommer att granskas 
vidare under en kommande bygglovsprövning.  

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att ett positivt besked kan lämnas 
enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen. Platsen är utifrån 2 kap 2 § samt 6 § och 8 
kap plan- och bygglagen lämplig för sitt ändamål.  

Utformning 

Gällande utformning anser förvaltningen att det finns ett behov av att villkora 
förhandsbeskedet med ett visst utformningskrav. Detta sett till tomten placering i 
anslutning till omgivande och låga bebyggelsen, och dess placering i anslutande till 
ängsmarken. Som förslag instämmer förvaltningen i den bedömning och det förslag 
som lämnats av museet, och som stämmer överens med det förslag som lämnats av 
sökande i det aktuella ärendet.  

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Boris Petrusic 
Bygglovhandläggare 

http://www.lysekil.se/
https://www.boverket.se/contentassets/6b694ed0a7504182850bff4528b4b28d/hur-mycket-bullrar-vagtrafiken.pdf
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Bilagor 

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 

Beslutet skickas till 

Sökande 

http://www.lysekil.se/
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Från:  gunilla.svensson@trafikverket.se

Skickat:  2021-09-30 09:12

Till:  planochbygg@lysekil.se

Ämne:  2021-763, Trafikverkets yttrande gällande förhandsbesked på fastigheten Evensås 1:148

Hej!

Här kommer Trafikverkets svar på begäran om yttrande gällande 2021-763, Förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Evensås 1:148 i Lysekils kommun.

Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas positivt.
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2021/111368

Vänliga hälsningar
Trafikverket

Handläggare:
Svensson Gunilla, PLväsa
gunilla.svensson@trafikverket.se

Trafikverket
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trafikverket.se%2F&am
p;data=04%7C01%7Cplanochbygg%40lysekil.se%7Cd675082481a6467ccd9308d983e1b109%7C3
3a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637685827624391821%7CUnknown%7CT
WFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0
%3D%7C1000&amp;sdata=gSd1jzBD%2FqdVTmAnuRisStCN4%2Fa%2FHeLzoxRDqsfMIsE%3
D&amp;reserved=0
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-30,  B-2021-763



 

 

UTLÅTANDE 
 

Fastighet 
 

Evensås 1:148 

Kommun 
 

Lysekil 

Socken 
 

Skaftö  

Ev fornlämning 
 

 

Ev dnr 
 

vårt: 21/0323 
ert:   B-2021-763  

Gäller  ☒ Förhandsbesked    ☐  Bygglov     ☐  Detaljplan 

☐  Annat:        x ett enbostadshus            
 

Kontakt med 
 

☐  Handläggare    ☐  Fastighetsägare    ☐  Konsult 

☐  Annat: 
Ev namn: 
Skickat till (epost): planochbygg@lysekil.se 

Handläggare 
 

Karl-Arne Karlsson, karl-arne.karlsson@bohuslansmuseum.se 
070 395 74 57 

Svar via ☐  Tel     ☒  mail    ☐ Möte på plats     ☐  Möte hos oss    ☐  Annat: 
 

Datum 
 

2021-10-11 

Frågeställning 
 

Det kulturhistoriskt lämpliga i att uppföra ett enbostadshus med friliggande 
garage. 

Vårt besked 
 

Vi har inget att invända mot ansökan.  
Motivering: Den tilltänkta tomten kommer inte att ligga inom någon för sin sitt 
kulturhistoriska värde utpekad miljö.  
Trots att nybyggnationen inkräktar på odlingsmarken lämnas en flik av åker-
fältet obebyggt och öppet under kraftledningen vilket är viktigt för siktlinjen 
från landsvägen mot söder.  
Byggnaderna ansluter till omgivande redan uppförd bebyggelse.  
Det finns inte någon känd och registrerad fornlämning inom den tänkta tomten 
eller dess närmaste omgivning. 
 
Vi tycker det är lämpligt att de nya byggnaderna ansluter till de omgivande 
alltså i som högst 1½ plan med ljusmålade träfasader. 

Övrigt Insänt material: ansökningsblanketter 2021-07-06, Lysekils kommun 
nybyggnadskarta 2021-05-11, karta utan identifikation eller datum. 
Kännedomskopia till länsstyrelsen, kulturmiljöenheten  

 

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-10-11,  B-2021-763



Från:  joel.evonson@vattenfall.com

Skickat:  2021-11-10 14:30

Till:  planochbygg@lysekil.se <planochbygg@lysekil.se>

Ämne:  Förhandsbesked för enbostadshus och garage på fastighet Evensås 1:148, dnr: B-2021-
763

Bilagor:  Karta Evensås 1_148.pdf, Brevmall_2021-10-04_TT6119-L01_4.docx

Hej!
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av förhandsbesked för enbostadshus och garage på
fastighet Evensås 1:148. Vattenfall lämnar följande yttrande.
Vattenfall har elanläggningar inom området vilket visas av bifogad karta. Röd linje = 10 kV
högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och
streckade linjer är markförlagda kablar. Kablarnas läge i kartan är osäkert. För att få exakt placering
av kablar så måste personal ut på plats som mäter in kablar så kallad kabelutsättning, vilket beställs
via: https://www.ledningskollen.se/ . Transformatorstation redovisas som svart blixtförsedd cirkel.
Notera att luftledningar och transformatorstation är schematisk och det måste mätas på plats för att
få exakt placering.
Inga byggnader får placeras närmare än 15 meter till transformatorstationen ur ett säkerhet- och
underhållsperspektiv. Vattenfall vill inte att transformatorstation placeras närmare än 15 meter till
närmaste fastighetsgräns på ny bostadstomt.
Inga byggnader får placeras närmare än 10 meter till 10 kV luftledningen ur ett säkerhet- och
underhållsperspektiv. Vattenfall vill inte att 10 kV luftledningen placeras närmare än 10 meter till
närmaste fastighetsgräns på ny bostadstomt.
Inga byggnader får placeras närmare än 5 meter till 0,4 kV luftledningar ur ett säkerhet- och
underhållsperspektiv. Vattenfall vill inte att 0,4 kV luftledningar placeras närmare än 5 meter till
närmaste fastighetsgräns på ny bostadstomt.
Inga byggnader får placeras närmare än 2 meter till närmaste kabel ur ett säkerhet- och
underhållsperspektiv.
Där infartsvägen kommer i konflikt med kablar så måste kablarna skyddas med skyddsrör.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av
exploatören.
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder
vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.
Utöver säkerhetsavstånden gällande säkerhet- och underhållsperspektiv tillkommer tillämpningen av
försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält (EMF), se riktlinjer nedan. Det
är upp till kommunen att ta ställning till EMF frågan i förhandsbeskedet. Bifogar en EMF-rapport
som redovisar EMF för luftledningarna.
Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen och nyanslutning beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 00 00.
Vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning beställas via https://www.ledningskollen.se/ . Om
ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för
utryckningen debiteras då beställaren.
Vid arbete i närheten av ledning ska bevakning beställas via:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/
Vattenfalls riktlinjer angående Elektriska och magnetiska fält (EMF):
Allmänna hänsynsregler, försiktighetsprincipen och EMF

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-11-11,  B-2021-763
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Försiktighetsprincipen är en av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken som är
formulerad i 2 kapitlet, 3 §:
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”
Eftersom hälsoeffekter från Elektriska och magnetiska fält (EMF) från kraftledningar på
lång sikt inte helt kan uteslutas har svenska myndigheter valt att rekommendera en viss
försiktighet både för allmänheten och i arbetslivet.
Därför ger Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket,
Elsäkerhetsverket och Boverket rekommendationer vid samhällsplanering och byggande.
Detta kallas Försiktighetsprincipen och i denna ger myndigheterna följande
rekommendationer vid samhällsplanering och byggande:
· Sträva efter att utforma eller placera nya ledningar och andra elektriska anläggningar så
att exponering för magnetfält begränsas.
· Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält.
· Sträva efter att begränsa fält som avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
Med vänliga hälsningar
Joel Evonson
Fastighetsrättslig specialist
Tillstånd & Rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB
461 88 Trollhättan
Österlånggatan 60
072-538 45 41

joel.evonson@vattenfall.com
www.vattenfalleldistribution.se

Confidentiality: C2 - Internal

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-11-11,  B-2021-763
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Från:  Pernilla Johansson <pernilla.johansson@rambo.se>

Skickat:  2021-09-07 08:52

Till:  'PlanOchBygg' <PlanOchBygg@lysekil.se>

Ämne:  SV: Remiss Evensås 1:148, ärende 2021-763

HEj!
Ramos svar på remiss bygglov för Evensås 1:148, ärende 2021-763
De kan ha Hemsortering vid väg 2,5 meter in från väg mittemot grannen.
Med vänliga hälsningar
Pernilla Johansson
Kundsamordnare
RAMBO AB

✆: 0523 – 66 77 02
@:pernilla.johansson@rambo.se

www.rambo.se |kundservice@rambo.se | Södra Hamngatan 6 | Lysekil | 0523 - 66 77 00

Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Från: PlanOchBygg <PlanOchBygg@lysekil.se>
Skickat: den 3 september 2021 13:31
Till: Pernilla Johansson <pernilla.johansson@rambo.se>
Ämne: Sv: Remiss Evensås 1:148, ärende 2021-763
Hej
Enligt din bifogade karta, platsen för frågan är rakt nedanför ordet Evensås, precis på sydsidan om vägen
(den röda) i den ”rutan” som är där.
Hoppas du förstår var jag menar.
/Anneli

Från: Pernilla Johansson <pernilla.johansson@rambo.se>
Skickat: den 3 september 2021 09:59
Till: PlanOchBygg <PlanOchBygg@lysekil.se>
Ämne: VB: Remiss Evensås 1:148, ärende 2021-763
Hej!
Svårt att svara då jag inte ser var på fastigheten detta hus ska byggas då fastigheten är väldigt stor? Kan ni
precisera?

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-07,  B-2021-763
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Med vänliga hälsningar
Pernilla Johansson
Kundsamordnare
RAMBO AB

✆: 0523 – 66 77 02
@:pernilla.johansson@rambo.se

www.rambo.se |kundservice@rambo.se | Södra Hamngatan 6 | Lysekil | 0523 - 66 77 00

Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Från: Kundservice
Skickat: den 2 september 2021 11:01
Till: Pernilla Johansson <pernilla.johansson@rambo.se>
Ämne: VB: Remiss Evensås 1:148, ärende 2021-763

Med vänliga hälsningar,
Åsa Gustafson
RAMBO AB
H: 0523 - 66 77 19
@: asa.gustafson@rambo.se

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-07,  B-2021-763
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www.rambo.se | kundservice@rambo.se | Södra Hamngatan 6 | Lysekil | 0523 - 66 77 00

” Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter.”

Tänk på miljön innan du skriver ut det här meddelandet

Från: Anneli Rabbentorp <anneli.rabbentorp@lysekil.se>
Skickat: den 2 september 2021 10:50
Till:Miljöenheten <miljoenheten@sotenas.se>; Ann-Katrine Stranne <Ann-Katrine.Stranne@sotenas.se>;
Julia Johansson <Julia.Johansson2@sotenas.se>; Rebecka Olsson <Rebecka.Olsson@sotenas.se>; Bibiam
Reyes Ardila <Bibiam.Reyes@sotenas.se>; Karl-Fredrik Petzäll <karl-fredrik.petzall@mittbohuslan.se>;
raddningstjansten@mittbohuslan.se; Kundservice <kundservice@rambo.se>; info@levailysekil.se; Maria
Gillberg <Maria.Gillberg@lysekil.se>; Magnus Eriksson <Magnus.Eriksson2@lysekil.se>; Registrator Lysekils
kommun <Registrator@lysekil.se>
Ämne: Remiss Evensås 1:148, ärende 2021-763
Med vänlig hälsning

Anneli Rabbentorp
Bygglovassistent, avdelningen för plan och bygg, samhällsbyggnadsförvaltningen
Tel. 0523-61 33 49 | anneli.rabbentorp@lysekil.se | Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

________________________________________________
________

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil
Tänk på miljön innan du skriver ut

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver för
att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om hur vi
behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-07,  B-2021-763
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Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-14,  B-2021-763



Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-14,  B-2021-763



Från:  Delad Kontakt VA <va@levailysekil.se>

Skickat:  2021-09-02 12:36

Till:  Anneli Rabbentorp <anneli.rabbentorp@lysekil.se>

Ämne:  Sv: Remiss Evensås 1:148, ärende 2021-763

Hej,
 
Denna ansökan är utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, eventuell anslutning är i så fall till en VA-
förening som kan vara ansluten till kommunalt VA.
 
Frågor rörande el får gå till Vattenfall som har elen på Skaftö.
 
 
Med vänlig hälsning
 

Johanna Bagge
VA-ingenjör Kundnära tjänster

   

VÄXEL 0523-66 78 00

DIREKT 0523-66 78 17

HEMSIDA www.levailysekil.se

ADRESS Klicka här

 
________________________________________________________________________________________________
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig
som kund och värnar om din integritet. Läs mer om vår policy här:
http://www.levailysekil.se/om-leva/leva-i-lysekil/integritetspolicy.html

 

 
 
 
 

Från: Delad Info <info@levailysekil.se>
Skickat: den 2 september 2021 11:27
Till: Delad Kontakt VA <va@levailysekil.se>
Ämne: VB: Remiss Evensås 1:148, ärende 2021-763
 

 

Från: Anneli Rabbentorp <anneli.rabbentorp@lysekil.se>
Skickat: den 2 september 2021 10:49
Till:Miljöenheten <miljoenheten@sotenas.se>; Ann-Katrine Stranne <Ann-Katrine.Stranne@sotenas.se>;
Julia Johansson <Julia.Johansson2@sotenas.se>; Rebecka Olsson <Rebecka.Olsson@sotenas.se>; Bibiam
Reyes Ardila <Bibiam.Reyes@sotenas.se>; Karl-Fredrik Petzäll <karl-fredrik.petzall@mittbohuslan.se>;
Räddningstjänsten Mittbohuslän <raddningstjansten@mittbohuslan.se>; 'kundservice@rambo.se'
<kundservice@rambo.se>; Delad Info <info@levailysekil.se>; Maria Gillberg <Maria.Gillberg@lysekil.se>;
Magnus Eriksson <magnus.eriksson2@lysekil.se>; Registrator Lysekils kommun <Registrator@lysekil.se>
Ämne: Remiss Evensås 1:148, ärende 2021-763
 

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-02,  B-2021-763
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Med vänlig hälsning

 

Anneli Rabbentorp
Bygglovassistent, avdelningen för plan och bygg, samhällsbyggnadsförvaltningen
 

Tel. 0523-61 33 49  |  anneli.rabbentorp@lysekil.se  |  Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

________________________________________________
________
 

 
 

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil 
 
Tänk på miljön innan du skriver ut

 

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver för
att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om hur vi
behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-02,  B-2021-763
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 Lysekils kommun. 

Kungsgatan 44 

45380 LYSEKIL 

 

 

 

Yttrande angående förhandsbesked om nybyggnad av 

enbostadshus och garage på fastigheten EVENSÅS 1:148 i Lysekil 

kommun 

Byggnadsnämndens diarienummer: Dnr Lysekil B-2021-763   

Svar senast: 2021-09-14   

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus och garage 

Yttrande 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän styrker att förhandsbesked ges för den aktuella åtgärden 

på platsen, EVENSÅS 1:148 under förutsättning att det inte blir förhöjt magnetfält inuti 

bostaden på grund av närheten till kraftledningen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har 2021-09-02 mottagit en remiss angående förhandsbesked från 

bygglovsenheten i Lysekil. Remissen gäller en ansökan om förhandsbesked om enbostadshus 

och garagebyggnad.  

Miljöenheten har inte genomfört något platsbesök.  

Miljönämndens bedömning  

I ansökan är det angett att det ska vara kommunalt vatten och avlopp. Går det inte få 

kommunalt vatten och avlopp till fastigheten så bedömer miljöenheten att det bör gå att lösa 

enskild avloppshantering på fastigheten. Vid placering av avloppsanläggningen utanför tänkt 

avstyckning/fastigheten behövs godkännande/servitut från berörd/berörda fastighetsägare. 

Fastighetsägaren måste inkomma med en ansökan om enskilt avlopp till miljönämnden i 

mellersta Bohuslän, då det krävs tillstånd för att anlägga en enskild avloppsanläggning.  

Fastigheten ligger inom område som omfattas av hög skyddsnivå för miljöskydd och hög 

skyddsnivå för hälsoskydd. Vid prövning av enskilt avlopp ska avloppsanläggningen uppfölja 

följande reningsgrad: 

• 90 % syreförbrukande ämnen (BOD7) 

• 90 % fosfor (P-tot) 

• 50 % kväve 

Beslutsdatum 2021-09-09

Dnr: MIMB-2021-2049

Rebecka Olsson, miljöhandläggare

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-09,  B-2021-763
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Vid planering av nytt avlopp måste hänsyn tas till närliggande dricksvattenbrunnar och 

eventuella energibrunnar.  

Krav på separata lösningar för toalett och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) kan komma att 

ställas på avrinning mot Stömmarna. Detta innebär sluten tank för WC om sådan installeras 

eller förbrännings- eller torrtoalett.  

Fastigheten omfattas av riksintressena friluftsliv 3 kap 6 § miljöbalken och högexploaterad 

kust enligt 4 kap 4 § miljöbalken.  

Miljönämnden har inte utrett naturvärden på platsen då det inte finns naturvårdskompetens på 

miljöenheten. Om kartskikten visar på troliga naturvärden bör sökanden ha möjlighet att på 

egen bekostnad ta in sakkunnig inom naturvård för att belysa/utreda naturvärdena på platsen 

och inkomma med det som komplettering till ansökan.  

På fastigheten finns någon typ av kraftledning, det är ej definierat vilken typ dock. Kring 

kraftledningar uppstår magnetfält och elektriska fält, precis som intill alla andra elektriska 

anordningar och apparater. Miljönämnden vill uppmärksamma att Strålsäkerhetsmyndigheten 

rekommenderar att undvika att placera nya bostäder nära elanläggningar som kan ge förhöjda 

magnetfält. 

 

Delegationshänvisning 

Beslutsdatum 2021-09-09

Dnr: MIMB-2021-2049

Rebecka Olsson, miljöhandläggare

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-09,  B-2021-763
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Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt A.4. 

Information 

• En avloppsanläggning får inte anläggas innan tillstånd getts från miljönämnden.  

• Miljöenheten har enbart undersökt möjligheten att anlägga avlopp på fastigheten.  

 

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

 

Rebecka Olsson 

Miljöhandläggare 

rebecka.olsson@sotenas.se 

0523-66 40 11 

 

 

Beslutsdatum 2021-09-09

Dnr: MIMB-2021-2049

Rebecka Olsson, miljöhandläggare

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-09,  B-2021-763
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Evensås 1:148 

Planenheten: 
- Kan platsen bebyggas utan att kommunens intresse för bebyggelseutveckling förhindras på
platsen och området.
- Finns andra hinder ur 4 kap plan -och bygglagen?
- Kan byggnation komma i konflikt med kommande ÖP?
-Av gällande öp framgår det att stort bebyggelsetryck råder i området samt att hänsyn skall
tas till natur- och kulturvärden. Restriktivitet skall vidtas, dock kan bostäder prövas om det
finns särskilda skäl.
-Kan tomten anses utgöra lucktomt, alt avrundning på området?

Svar: 
Det har tidigare varit diskussion om att kommunen vill köpa den del av 1:148 som ligger 
direkt norr om aktuell del av fastigheten (och väg 785) för etablering av industrimark. Oklart 
om intresse kvarstår och om området fortfarande är aktuellt i ny ÖP för utpekande av 
industrimark. Stäm av med Kristina Johansson på HUT. 

Platsen omfattas av RI för friluftsliv (3 kap. 6§ MB) och RI för högexploaterad kust (4 kap. 4§ 
MB). En enskild bostadsetablering med åretruntstandard bedöms inte påverka dessa 
riksintressen.  

Förfrågan bedöms inte vara förenlig med ÖP 06. R18- område anger stor restriktivitet mot ny 
bebyggelse, med hänvisning till natur- och kulturvärden. Tillägget att helårsbostäder kan 
prövas vid särskilda skäl bedöms omfatta en större etablering, flera bostäder, och där 
lämpligheten bör prövas i detaljplan enligt 4 kap. 2§ PBL.  
Platsen angränsar till naturreservat och område med mycket höga natur- och kulturvärden 
(Vägeröds dalar), och ligger vid infartsvägen till det rekreationsområdet. Platsen ser ut att 
vara brukad ängsmark, vilket är ett viktigt inslag i kulturmiljön i området och i anslutning till 
naturreservatet.  Alternativ lokalisering inom den egna fastigheten kan vara mer lämplig ur 
allmän synpunkt 2 kap. 2-3§ PBL, förslagsvis inom utpekade R1-områden.  

Medverkande i remissvar från planenheten: 

Stina Norén  

Fredrik Jonasson 

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-17,  B-2021-763
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Datum 

2022-01-31 

Dnr 

SBN 2022-000078 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Cecilia Segerstedt 
cecilia.segerstedt@lysekil.se 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus Bräcke1:60 

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.

Förslag till beslut 

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

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

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och 
avloppsanläggning.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men angränsar till planlagt 
område. Platsen gränsar till sammanhållen bebyggelse. Fastigheterna Bräcke 1:59, 
1:60 och 1:61 avstyckades den 3 mars 1967. 

Fastigheten ligger i närheten av befintlig, enskild väg. 

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. Fastigheten ligger även inom riksintresse för 
turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Fastigheten ligger in skyddszon för Preemraff enligt kommunens Översiktsplan 
2006. Preemraff utgör riksintresse för industriell produktion (Tillväxtverket) och 
utgör även riksintresse för energiproduktion och energidistribution 
(Energimyndigheten).  

Skyddszonen är markerad som ”R9” i översiktsplanen: 

”En generell bestämmelse på cirka 1 km från industriområdet har utlagts i planen. 
Skyddszonen inbegriper också påverkan från andra framtida 

http://www.lysekil.se/
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omgivningspåverkande industrier.  Inom detta område får ny bostadsbebyggelse 
inte tillkomma annat än som komplementbyggnader till befintliga 
bostadsbyggnader.” 

Området är även beläget i gränszonen mellan beteckningarna R13 och R19, där R13 
innebär: ”Område särskilt värdefullt för rekreation. Område som är av värde för 
närrekreation i anslutning till kommunens tätorter och som inte är skyddade av 
naturreservat eller ingår i detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna 
(inom strandskydd). Delar av områdena kan vara av riksintresse för rekreation och 
friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till områdenas funktion som 
friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantagsfall. I områden med 
strandskydd krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid förändringar.” 

Beteckning R19 innebär: ”Glesbygdsområde i de inre delarna av kommunen. Spridd 
bebyggelse, jordbruk, skogsbruk och hällmarker. Området innehåller inga starka 
konkurrerande intressen. Nya enstaka och mindre grupper av bostadshus för 
helårsändamål får uppföras efter lokaliseringsprövning.” 

För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda 
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme. 
(www.sgu.se)  

Remisser  
Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän. De bedömer att 
ansökan ska avstyrkas med anledning av den störande verksamhet som bedrivs 
enligt 1 kap. 3 § miljöbalken (Preemraff). Miljönämnden ser möjligheter att anlägga 
enskild VA-anläggning.  

Länsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig angående den önskade byggnationen 
och hänvisar till riksintresset för industriell produktion vars geografiska utbredning 
är sekretessbelagd.  Man hänvisar även till rekommendationen i kommunens 
översiktsplan att ny bostadsbebyggelse inte får tillkomma in skyddszonen. Man 
anser att det är generellt olämpligt att förlägga ny bostadsbebyggelse i närheten av 
industri som kan ha en störande inverkan på omgivningen. 

Preemraff har inkommit med yttrandet att bullerstörningar kan förekomma från 
inneliggande fartyg. Krav bör ställas på sökande att tillåtna bullervärden hålls vid 
bostaden.  

Planavdelningen hänvisar i yttrande till skyddszonen i översiktsplanen och att 
bullerstörningar enligt utredningen i översiktsplanen kan förekomma i området. 

Remissyttranden har inkommit från räddningstjänsten och trafikenheten. De har 
inget att erinra. 

Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Fastighetsägare 
till Bräcke 1:67 har inkommit med önskemål om ytterligare information om 
planerade byggnader storlek samt tänkt avloppsanläggning  

Sökande har getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter enligt 9 kap. 26 § 
PBL. Man hänvisar till det tidigare positiva förhandsbeskedet att Preemraff då inte 
haft något att invända och att frågan om dricksvatten inte sågs som ett problem vid 
förra prövningen.  

http://www.lysekil.se/
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Lagstöd 

Av 9 kap. 17 §, PBL framgår att om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen.  

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.  

Av 3 kap. 8 §, MB framgår att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga 
för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
sådana anläggningar.  

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.  

Det framgår av 2 kap. 6 a §, PBL att vid planläggning och i ärenden om bygglov 
enligt denna lag ska bostadsbyggnader  

1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller, och  

2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa 
i fråga om omgivningsbuller.   

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 
tillfällig.  

Förvaltningens bedömning 

Då platsen utgör riksintressen för såväl industriell produktion som 
energiproduktion och energidistribution ska bestämmelserna i 3 kap 8 § 
miljöbalken särskilt beaktas vid prövningen av platsens lämplighet för 
tillkommande bebyggelse.  

I framtagandet av översiktsplanen har rekommendationer tagits fram för inom 
vilket område raffinaderiets verksamhet bedömts kunna ha en störande inverkan 
på omgivningen. Vilket har redovisats som skyddszon i översiktsplanens kartor. 
Enligt yttrande från Preemraff kan bullerstörning för det aktuella området norr om 
raffinaderiet förekomma främst från inneliggande fartyg i produktionshamnen.  

Enligt gällande miljölagstiftning är det verksamhetsutövaren som bär ansvaret för 
eventuell omgivningspåverkan av tex buller från den egna industrin. Det bedöms 
därför som olämpligt att förlägga nya bostäder inom det område som enligt 
tillgänglig information berörs av buller från verksamheten.  

En eventuell inskränkning i raffinaderiets verksamhet på grund av klagomål från 
omgivningen skulle ha en negativ inverkan på de utpekade riksintressena. Något 
positivt förhandsbesked kan därför inte ges.  

http://www.lysekil.se/
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Yttrande angående förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten BRÄCKE 1:60 i Lysekils kommun 

Byggnadsnämndens diarienummer: B-2020-924   

Svar senast: 2020-10-30   

Yttrande 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avstyrker att förhandsbesked ges för den aktuella 

åtgärden på platsen, BRÄCKE 1:60. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har 2020-10-16 mottagit en remiss angående förhandsbesked från 

bygglovsenheten i Lysekil. Remissen gäller en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten BRÄCKE 1:60 i Lysekils kommun. 

Miljöenheten genomförde ett platsbesök den 29 oktober 2020. 

Miljönämndens bedömning  

Fastigheten ligger inom ett område som är av riksintresse för industriell produktion och är 

skyddszon för tung industri och annan industri med omgivningspåverkan. 

I närområdet bedrivs verksamheter som typiskt sett medför omgivningsstörningar och vars 

tillåtlighet kan påverkas av närliggande bebyggelse. Verksamheterna i närområdet gör att det 

ur allmän synpunkt inte framstår som lämpligt med en nybyggnation av bostadshus på ansökt 

plats. 

Fastigheten ligger inom avrinningsområde för Brofjorden vars ekologiska statusklassning är 

måttlig enligt vatteninformation Sverige.  

Miljöenheten bedömer att det på fastigheten bör gå att lösa avloppshanteringen. Vid placering 

av avloppsanläggningen utanför tänkt avstyckning/fastigheten behövs godkännande/servitut 

från berörd/berörda fastighetsägare. 
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Fastigheten ligger inom område som omfattas av hög skyddsnivå för miljöskydd och hög 

skyddsnivå för hälsoskydd. Vid prövning av enskilt avlopp ska avloppsanläggningen uppfölja 

följande reningsgrad: 

• 90 % fosfor (P-tot) 

• 90 % syreförbrukande ämnen (BOD7) 

• 50 % kväve 

Vid planering av nytt avlopp måste hänsyn tas till närliggande dricksvattenbrunnar och 

eventuella energibrunnar.  

Fastigheten omfattas även av riksintressena turism- och rörligt friluftsliv samt högexploaterad 

kust. 

Miljönämndens samlade bedömning är förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus ska 

nekas med hänsyn till den störande verksamhet som bedrivs med tillstånd enligt 3 kap 1 § 

miljöbalken 

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt A.4 oftast 

Information 

• En avloppsanläggning får inte anläggas innan tillstånd getts från miljönämnden.  

• Tillstånd eller anmälan om vattentäkt för fler än tvåfamiljsfastighets vattenförsörjning 

kan behövas. 

 

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

 

  

Ann-Katrine Stranne 

Miljöhandläggare 

ann-katrine.stranne@sotenas.se 

0523-66 40 27 
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Från:  Boris Petrusic <Boris.Petrusic@lysekil.se>

Skickat:  2021-09-07 10:20

Till:  PlanOchBygg <PlanOchBygg@lysekil.se>

Ämne:  Remiss B-2020-924-28, Bräcke 1:60,

Från: Häger Daniel <daniel.hager@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 1 september 2021 14:57
Till: Boris Petrusic <Boris.Petrusic@lysekil.se>
Ämne: Sv: Begäran om kompletterande uppgifter, remiss B-2020-924-28, Bräcke 1:60,

Du får inte e-post ofta från daniel.hager@lansstyrelsen.se. Se varför det här är viktigt.

Hej!
Som Madelene angett så besvarar Länsstyrelsen i regel ej frågor rörande bygglov/förhandsbesked såvida de
inte berör specifik fråga, ex fornlämningar.
Vad gäller miljötillståndet finns det ej angett särskilda skyddsavstånd från anläggningen, Länsstyrelsen kan
dock generellt finna det olämpligt att lokalisera bebyggelse, i synnerhet bostäder i anslutning till
anläggningen med anlednign av buller, lukt med mera.
Länsstyrelsen vill hänvisa till kommunens översiktsplan 2006 vilken anger att bebyggelse ej får tillkomma i
skyddsområdet.
”En generell skyddszon på ca 1 km från industriområdet mot omgivningen har utlagts i planen. Skyddszonen
inbegriper också påverkan från andra framtida omgivningspåverkande industrier. Inom detta område får ny
bostadsbebyggelse inte tillkomma annat än som komplementbyggnader till befintliga bostäder.”
Anläggningen omfattas även av Riksintresse för industriell produktion. I april 2019 har Energimyndigheten
beslutat att ändra riksintresseanspråket för Brofjorden, Lysekils kommun. Ändringarna innebär att
riksintresseområdet utökas med tillhörande energiinfrastruktur samt att beslutet har reviderats med en
förtydligande värdebeskrivning och geografisk avgränsning. Beskrivning samt geografisk avgränsning av
riksintresset omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Riksintressen för industriell produktion - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Handlingarna omfattas av sekretess innebärande att Länsstyrelsen inte kan göra en bedömning av ev
påverkan på området/riksintresset utifrån det underlag som redovisats, om kommunen önskar planlägga
mark i anslutning till anläggningen/riksintresset kan planeringsbesked vara en lämplig väg att gå.
Med vänliga hälsningar

____________________________
Daniel Häger
Planarkitekt
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
010-2245417
daniel.hager@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

· ·Använd e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se

· ·Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.

· ·Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.
För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter
Filskick. Denna inbjudan får du enkelt genom att skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om
detta.

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-07,  B-2020-924
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Från:  Rodrigo Baraona Vargas <Rodrigo.Baraona@lysekil.se>

Skickat:  2021-06-30 09:01

Till:  Anneli Rabbentorp <anneli.rabbentorp@lysekil.se>, Boris Petrusic
<Boris.Petrusic@lysekil.se>

Ämne:  Förhandsbesked inom skyddszon

Hej,

Angående Bräcke 1:60, så här står det i ÖP sida 99:

Skyddszoner
Miljötillståndet för raffinaderiets utökade verksamhet innebär att boende får tåla en bullernivå på upp till 45
dBA. För bostäder som får bullernivåer som är högre finns i den gällande detaljplanen en bestämmelse som
ger rätt till inlösen. En generell skyddszon på ca 1 km från industriområdet mot omgivningen har utlagts i
planen. Skyddszonen inbegriper också påverkan från andra framtida omgivningspåverkande industrier. Inom
detta område får ny bostadsbebyggelse inte tillkomma annat än som komplementbyggnader till befintliga
bostäder.

Klagomål på raffinaderiets verksamhet kommer från Härnäset inom Klevaområdet. I Lahälla, Bräcke och
Knarrevik gäller klagomålen främst buller från de båtar som ligger i produkthamnen. Skyddszonen på en km
föreslås därför utgå från hamnen och norrut och därmed bli något större mot dessa områden än som tidigare
varit fallet.

Med vänlig hälsning

Rodrigo Baraona
Planhandläggare, planavdelning, samhällsbyggnadsförvaltning

Tel. 0523-61 33 41 |  rodrigo.baraona@lysekil.se  |  Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil
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Från:  Boris Petrusic <Boris.Petrusic@lysekil.se>

Skickat:  2021-12-08 12:46

Till:  PlanOchBygg <PlanOchBygg@lysekil.se>

Ämne:  VB: Remiss

2020:942

Från: Nilsson Stig <stig.nilsson@preem.se>
Skickat: den 17 november 2021 10:15
Till: Boris Petrusic <Boris.Petrusic@lysekil.se>
Ämne: Sv: Remiss
Hej
Yttrande
Jag har tyvärr inte sett tidigare anmodan om yttrande för det aktuella förhandsbeskedet. Möjligtvis har detta
hamnat hos fel avdelning/person och därför har ni inte fått ett svar.
Det är korrekt att den aktuella platsen ligger innanför den en kilometer stora ”skyddszon för tung industri
och annan industri med omgivningspåverkan”, som det uttrycks i ÖP. Här kan störningar från främst
inneliggande fartyg från produkthamnen föreligga.
Om förhandsbesked beviljas bör således speciella krav ställas på sökande att utföra åtgärder så den
ekvivalenta ljudnivån hålls. 50 dBA 07.00-18.00 45 dBa övrig tid.
Med Vänlig Hälsning
Stig Nilsson
Preem Technology AB & Samhällskontakt
PREEM AB (publ) 556072-6977
Kommunikation
Styrelsens säte: Stockholm
Postadress: Preemraff Lysekil
Hamreviksvägen 1
453 92 Lysekil
Tfn nr: +46 (0)10 450 36 71
Mobil/sms nr: +46 (0)70 830 00 58
E:post: stig.nilsson@preem.se
Hemsida: www.preem.se

Från: Boris Petrusic <Boris.Petrusic@lysekil.se>
Skickat: den 17 november 2021 09:18
Till: Nilsson Stig <stig.nilsson@preem.se>
Kopia: PlanOchBygg <PlanOchBygg@lysekil.se>
Ämne: Remiss
Hej Stig,
Ursäkta att jag stör. Skriver å Lysekils Kommuns vägar, avdelning för plan- och bygg (myndighet).
Vi har en pågående ansökan avseende förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Bräcke
1:60. (Bifogar ansöknings handlingarna).
Nämnden har tidigare beviljat förhandsbesked på den aktuella platsen. Eftersom giltighetstiden gått ut för
beskedet, har sökande lämnat in en ny ansökan.
Vi har den 16 oktober 2020 skickat remiss till Preem för yttrande i frågan. En påminnelse skickades ut den 29
juni 2021. Vi har varken mottagit remissvar eller hört något i någon av tillfällena.
Innan vi avgör ärendet vill vi säkerhetsställa att ni inte har någon erinran över inlämnad ansökan.
Förvisso ligger området inom skyddszon för Preemraff. De finns dock ingen hänvisning i varken detaljplan
eller översiktsplan vad skyddet syftar till. På myndigheten kan vi utläsa att skyddet utgör ett visst
riksintresse. Genom remissvar från andra enheter har det även framgått att skyddet avser främst de
störningar som kan ske i form av buller. Om skyddet endast avspeglar sig på buller, så skulle villkoret kunna
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ställas mot sökande att åtgärder vidtas för att säkerställa den ekvivalenta ljudnivån, samt ljudkrav som ställs
på uteplats.
Eftersom anläggningen utgör ett riksintresse råder även sekretess över de handlingar som facto kan lämnas
ut av andra myndigheter och tillstånd som ni erhåller och som kan vara av vikt vid prövning. Exempelvis
miljötillstånd – där bullernivåer som inte får överskridas.

Myndigheten behöver göra en samlad bedömning av de omständigheter som finns i ärendet.
Ni ges möjlighet att yttra er över inkommen ansökan samt de handlingar som tillhör denna. Vi önskar ett
yttrande snarast möjligt, dock senast 1 december 2021.
Tack på förhand

Med vänlig hälsning
Boris Petrusic
Bygglovshandläggare/Konsult, plan- och bygg, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tel. 0523-61 30 00 | boris.petrusic@lysekil.se | Lysekils kommun, 453 80 Lysekil
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver för
att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om hur vi
behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter
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Från:  Boris Petrusic <Boris.Petrusic@lysekil.se>

Skickat:  2021-07-29 13:10

Till:  PlanOchBygg <PlanOchBygg@lysekil.se>

Ämne:  VB: B-2020-924 Bräcke 1:60

Bilagor:  IMG_7320.JPG, IMG_7321.JPG, IMG_7322.JPG, IMG_7323.JPG

Från:Magnus Eriksson <Magnus.Eriksson2@lysekil.se>
Skickat: den 28 juli 2021 17:10
Till: Boris Petrusic <Boris.Petrusic@lysekil.se>
Ämne: B-2020-924 Bräcke 1:60
Tillfartsväg till fastighetsgräns är tillfredställande dimensionerad för all trafik. För närvarande finns bara en
bebyggd fastighet längs vägen men när fler tillkommer bör en mötesplats på tillfartsvägen övervägas.
Trafiksäker in/utfart kan anläggas från fastighet.
Med vänlig hälsning

Magnus Eriksson
Trafikingenjör, avdelningen för Park Gata och Natur, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tel. 0523-613365| magnus.eriksson2@lysekil.se | Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

________________________________________________
________

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil
Tänk på miljön innan du skriver ut
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Datum 

2022-02-21 

Dnr 

SBN 2022-000015 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Cecilia Segerstedt 
cecilia.segerstet @lysekil.se 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 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.  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att positivt förhandsbesked inte kan ges.  

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 kommunal VA-plan. 

Den önskade tomten ligger inte i direkt anslutning till befintlig väg men etablerad 
skogsväg finns framdragen i närheten.  

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.  

Sökanden har kommunicerats förslaget till beslut med e-post 2022-01-17. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. De 
bedömer att det kan bli svårt att anlägga enskilt avlopp på platsen eftersom det är 
mycket berg i dagen. Separerad lösning med sluten tank för toalettvatten kan bli 
aktuellt. Man har inte gjort någon värdering av naturvärden på platsen. 
Miljönämnden avstyrker positivt förhandsbesked. 

Planenheten, Bohusläns museum, Rambo och trafikenheten har yttrat sig och har 
inget att erinra. 

Grannar har hörts i ärendet på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Inga 
synpunkter har inkommit från grannar. Granne Lyse-Berga 2:133 har lämnat 
information om vattenflödet för sin brunn. 

Lagstöd 

Av 9 kap. 17 §, PBL framgår att om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen.   

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 ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet ska 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

http://www.lysekil.se/
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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 ska 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 synpunkter 

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 
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 

Bilagor 

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  

Beslutet skickas till 

Sökande 

http://www.lysekil.se/
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Alternativ placering B-2021-665
Placeringen är en kompromiss baserat på de yttranden som kommit in

• Utsikten från klapperstensfältet störs inte
• Se bilder längre ned på karta

• Placeringen ligger längre från fornlämningar

• Inga höga naturvärden finns på platsen
• Se karta från Lysekils kommuns naturvårdplan

• Påverkan på det rörliga friluftslivet är mycket liten
• Området som är utpekat som R13 är på 173 ha = 1 730 000 m2
• Se orange markering på karta för stigar som används i området
• Svart markering i karta är inhägnat område och inte tillgängligt för friluftsliv
• Den del av området som berörs är en återvändsgränd och inte del av det naturliga flödet genom området

• Markentreprenör har varit på plats. Minireningsverk kan anläggas för att uppnå hög skyddsnivå. 
Eftersom Lyse-Berga är ett utredningsområde för kommunalt VA förbereds ledningar för detta 
under ny infartsväg. Se blå markering i karta.
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85 m
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0

 m

Hus 
4.5 m högt

57 m. ö. h.

Ca 47 m. ö. h.

Träd mellan

Huset kommer inte störa utsikten från klapperstensfältet då det ligger långt bort (85 m) och 
betydligt lägre (Ca 10 m) samt det finns träd och buskar i mellan.
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Beträffande förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Lyse-Berga 2:7, Lyse socken, Lysekils kommun. 
Ärendet 
Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller nybyggnad av 
enbostadshus inom rubricerad fastighet. De tänkta åtgärderna är beskrivna i handlingar dnr 
B-2021-665, som inkom till museet 2021-07-13. 
 
Efter granskning kan museet meddela följande. 
 
 
Kulturhistorisk bakgrund 
Fastigheten ligger strax söder om en av kommunens uttagna kulturmiljöer Lyse (Kulturmiljöer i 
Lysekils kommun. Historia och program för vård och bevarande, Uddevalla, 1992.) Fastigheten 
ligger inte inom något riksintresse för kulturmiljövården. Bohusläns museum bedömer att 
planerad byggnation inte menligt kommer påverka den närliggande kulturmiljön. 
 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Bohusläns museum har inget att invända sett ur bebyggelsesynpunkt. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Inom området för planerad avstyckning finns inga fornlämningar. Cirka 45 meter söder om 
ligger L1968:380 en fornlämningsliknande lämning i ett klapperfält. Lämningen utgöras av 
stenar i form av en sentida skeppssättning.  Lämningen är registrerad som övrig kulturhistorisk 
lämning. Cirka 30 meter öster om planerad infartsväg ligger en boplats L1969:9196 och cirka 
30 meter nordväst därom ligger L1969:9579, ytterligare en boplats. Här har måttligt med flinta 
påträffats. Cirka 190 meter öster om klapperstensfältet ligger ytterligare en boplats L1968:966. 
De tre boplatserna är registrerade som fornlämningar. 
 
Bohusläns museum finner att närliggande fornlämningar samt fornlämningsområde inte 
kommer att påverkas av den planerade avstyckningen, nybyggnation samt anläggande av 
tillfartsväg.  
 

Kulturmiljövård 
Agneta Gustafsson/Karl-Arne Karlsson 
Datum 2021-08-17 
Diarienummer 21/0237 

planochbygg@lysekil.se 

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-08-17,  B-2021-665
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Om förändringar sker i planeringen främst gällande in fartsväg. Så vill museet framföra att 
fornlämningsområdet tillhörande de två boplatserna kan kommat påverkas. Bohusläns 
museum vill informera om att ingrepp i fornlämning samt fornlämningsområde kräver tillstånd 
från Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett bebyggelse- samt fornlämningsperspektiv. 
Bohusläns museum vill framhålla att om förändringar sker angående föreslagen exploatering 
kan fornlämningar komma att beröras. Tillstånd krävs för ingrepp i fornlämning samt 
tillhörande fornlämningsområde. 
 
För Bohusläns museum 
 
  
Agneta Gustafsson  Karl-Arne Karlsson 
Antikvarie   Bebyggelseantikvarie 
Bohusläns museum  Bohusläns museum 
agneta.gustafsson@bohuslansmuseum.se karl-arne.karlsson@bohuslansmuseum.se 
0522-65 65 84    
 
Kopia: Kulturmiljöenheten Länsstyrelsen 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden
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Yttrande angående förhandsbesked om nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten LYSE-BERGA 2:7 i Lysekil kommun 

Byggnadsnämndens diarienummer: Dnr: B-2021-665 

Svar senast:  2021-08-03 

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 

Yttrande 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avstyrker att förhandsbesked ges för den aktuella 

åtgärden på platsen, LYSE-BERGA 2:7. Miljöenheten kan inte uttala sig om påverkan på 

naturen på den angiven plats. Det saknas en naturinventering och påverkan på omgivning om 

den planerad byggnation utförs. Det är mycket berg i dagen.  

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har 2021-07-14 mottagit en remiss angående förhandsbesked från 

bygglovsenheten i Lysekil.  

Miljöenheten genomförde platsbesök 27 juli 2021.  

Miljönämndens bedömning  

Fastigheten ligger inom avrinningsområde till Trälebergskile som har ett måttlig ekologisk 

status med avseende på övergödning. Enskilt avlopp har betydande påverkan för 

vattenförekomsten. Enligt GIS-stöd för små avlopp (länsstyrelsen), finns följande risker: 

• Hög risk att nå grundvatten 

• Grundvattnets sårbarhet är hög 

• Hög risk för vattentäkter på grund av enskilda avlopp 

Den planerade avstyckning ligger i närheten till ett röse. Fornlämningar är skyddade i 

Kulturmiljölagen vare sig de är kända eller okända sedan tidigare. Det är länsstyrelsen som 

lämnar tillstånd om ingrepp i eller undersökning av fornlämningar.  

Enligt sökande kommer infartsvägen att byggas nordöst om den planerade bostaden för att 

minska riken att träffa på fornlämningarna. Den planerade infartsvägen innebär ändå ett 

påtagligt intrång på naturen och omgivningen. I dag finns det en liten skog med varierande 

växter och träd. Enstaka hus finns det i närheten och dessa ligger vid vägen. Höjdskillnad 

mellan den planerad avstyckning och närliggande bostäder är cirka 6 meter. 

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-08-02,  B-2021-665
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Miljöenheten bedömer att det kan vara svårt att lösa avloppshanteringen på fastigheten. Det är 

mycket berg i dagen. Den planerade avstyckning ligger uppströms närliggande fastigheter 

som med stor sannolikhet enskilda vattentäkter. Vattentillgång i området är av okänd kvalitet 

och kvantitet.  

Vid planering av nytt avlopp måste hänsyn tas till närliggande dricksvattenbrunnar och 

eventuella energibrunnar.  

Om byggenheten överväger att ge tillstånd för byggnation kan krav på separata lösningar för 

toalett och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) kan komma att ställas. Detta innebär sluten tank 

för WC om sådan installeras eller förbrännings- eller torrtoalett.  

Miljönämnden har inte utrett naturvärden på platsen då det inte finns naturvårdskompetens på 

miljöenheten. Detta innebär att sökanden bör ha möjlighet att på egen bekostnad ta in 

sakkunnig inom naturvård för att belysa/utreda naturvärdena på platsen och inkomma med det 

som komplettering till ansökan.  

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M.A.4 

Information 

• En avloppsanläggning får inte anläggas innan tillstånd getts från miljönämnden.  

• Miljöenheten har enbart undersökt möjligheten att anlägga avlopp på fastigheten.  

• Tillstånd eller anmälan om vattentäkt för fler än tvåfamiljsfastighets vattenförsörjning 

kan behövas. 

• Tillstånd eller anmälan kan behövas för jordbruksfastighets om vattentäkt inte är tänkt 

att användas för husbehovsförbrukning.  

 

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

 

  

Andrea Reyes 

Miljöhandläggare 

bibiam.reyes@sotenas.se 

 

Samhällsbyggnadsnämnden
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Från:  Matti Lagerblad <Matti.Lagerblad@munkedal.se>

Skickat:  2021-08-02 15:37

Till:  Anneli Rabbentorp <anneli.rabbentorp@lysekil.se>

Ämne:  Remissvar Lyse-Berga 2:7 och Hamre 2:10

Hej
 
När det gäller Lyse-Berga 2:7 är den nya tänkta bostadsbyggnaden att betrakta som en kompletterande
bebyggelse till omkringliggande bebyggda fastigheter och som kan angöras på ett rimligt sätt. En ny
bostadsbyggnad på den aktuella platsen motverkar inte en eventuell framtida planläggning i området. Något
behov av planläggning med anledning av den sökta åtgärden kan inte anses uppstå. Planenheten har således
inget att erinra mot förhandsbeskedet.
 
Beträffande Hamre 2:10 finns en fornlämning (RAÄ-nummer Lyse 511:1) i den allra västligaste delen av
fastigheten, vilket förutsätter samråd med Länsstyrelsen. Ett vattendrag rinner genom fastigheten och
omfattas av strandskydd. Några särskilda skäl för dispens från strandskyddet finns inte i detta fall, vilket
innebär att någon byggnation eller andra anläggningar inte får uppföras inom strandskyddet. Ur
plansynpunkt i övrigt ser planenheten inte något hinder.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Matti Lagerblad
Plankoordinator
Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Orust
 

Tfn. 0524-18031
Mob. 0766-98 15 90
Mail: matti.lagerblad@munkedal.se
 

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi
behöver för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill
veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-08-03,  B-2021-665
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Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon: 
010-224 40 00 
(växel) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Kulturmiljöenheten 
Leif Johansson 
010-22 44 566 

  
 
 
Emil Lagerberg Nilsson 
emil.lagerberg.nilsson@gmail.se 
 

 
Administrativa uppgifter 
Landskap: Bohuslän 
Kommun: Lysekil 
Fastighetsbeteckning: Lyse-Berga 2:7 
Socken: Lyse 
Fornlämningsnummer: L1969:9196, L1969:9579  
Fornlämningstyp: Boplats/aktivitetsytor 
Markanvändning: Berg och skogsmark 
Typ av företag: Privat 
Typ av exploatering: Vägbygge och plats för byggnation av ett enbostadshus med garage. 

Beslut om tillstånd till ingrepp inom del av fornlämningarna 
L1969:9196, L1969:9579 i samband med vägbygge och byggnat-
ion av ett enbostadshus med garage inom fastigheten Lyse-
Berga 2:7, Lysekils kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beviljar Er ansökan och lämnar med stöd av 2 kap. 12 § kul-
turmiljölagen (1988:950) tillstånd att göra ingrepp inom del av lagskyddat 
område som berör rubricerad fornlämning, se bilagt kartunderlag. 

Villkor för tillståndet 
Tillståndet gäller enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen med följande villkor: 
 
 Ingreppen ska ske i enlighet med handlingar inkomna till Länsstyrelsen 

2022-02-07, bilaga 2. 
 Ny väg till plats för nybyggnation av enbostadshus med garage ska i sin 

NV anslutning till befintlig väg och ca 20 meter åt SV mot nybyggnat-
ion läggas på markduk och bärlager.  

 Vägen ska förläggas i sin anslutning till befintlig väg ca 25 meter från de 
berörda fornlämningarna.  

 Om flintfynd, brända stenar sot och kol påträffas ska arbetet avbrytas 
och kontakt tas med Länsstyrelsen.   

 Inga ytterligare ingrepp inom fornlämningen får ske utan tillstånd från 
Länsstyrelsen. 

 
Tillståndet gäller under ett år från det att Länsstyrelsens beslut har vunnit 
laga kraft. 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-10,  B-2021-665
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Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats.

Redogörelse för ärendet 
Ni har med anledning av planerat ingrepp ansökt om tillstånd enligt KML 
att göra ingrepp inom del av ovan nämnda fornlämningar. Ingreppet består i 
byggnation av ett enbostadshus (enplanshus) med garage samt av uppfarts-
väg som i sin anslutning till befintlig väg ska anläggas (ca 20 meter) på 
markduk och bärlager. Schakt för VA (kommunalt) anläggs i vägmitt.  
 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Enligt 2 kap. 6 § KML är det förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada  
en fornlämning. Länsstyrelsen får dock enligt 2 kap. 12 § KML lämna till-
stånd till ingrepp i en fornlämning om den medför hinder eller olägenhet 
som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.  
 
Länsstyrelsen bedömer i detta fall att fornlämningarna inte är av sådan bety-
delse att de ska utgöra hinder för arbetsföretaget.  

Upplysningar 
Detta beslut innebär tillstånd enligt kulturmiljölagens 2 kapitel. Behövs till-
stånd enligt någon annan lag får Ni söka detta särskilt. Beslutet kan överkla-
gas hos förvaltningsrätten, för information se bilagan Hur man överklagar. 
 
 
I detta ärende har Leif Johansson beslutat. 
 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
 
 
Beslutsort: Göteborg. 
 
 
Bilagor 
1. Ansökan om ingrepp + kartmaterial 
2. Hur man överklagar 
 
Digital kopia till: 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-10,  B-2021-665
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Datum 

2022-02-22 

Dnr 

SBN 2022-000018 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg 
Ebba Holmström Jacobsson 
ebba.holmstrom@lysekil.se 

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. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31b Plan- 
och bygglagen (2010:900). Ansökan strider mot 8 kap. 1 § och 13 § Plan- och 
bygglagen. 

Ärendet 

Ärendet avser bygglov för tillbyggnad i form av frontespis. Frontespisen innebär att 
befintlig förstuga byggs till med en våning. Byggnaden används som fritidsbostad. I 
samband med byggnationen ska ett litet fönster uppföras på det norra takfallet. 

Huvudbyggnad har en takvinkel på 34 grader. Takvinkeln för tillkommande 
tillbyggnad är 14 grader. Den mindre vinkeln motiveras av tekniska skäl – en mer 
lämplig rumshöjd för en större del av tillbyggnaden. Tillbyggnadens takmaterial 
skall utgöras av den samma som huvudbyggnadens, vilket är röda takpannor. 
Fönstermaterial ska utgöras av vitmålat trä. 

Aktuell byggnad är en typisk enkelstuga, bestående av ett rum och kök samt en 
trappa upp till vindsloftet. Enkelstugorna kunde ofta vara tillbyggda med en 
förstuga framför ytterdörren, i likhet med aktuell byggnad. Originalritningar för 
byggnaden saknas men utifrån historiskt kartmaterial och byggnadens arkitektur 
bedöms den ha uppkommit runt sekelskiftet. Bortsett från några mindre ändringar 
är byggnaden välbevarad.  

Fastigheten omfattas av detaljplanen 1484-P87/5 och dess planbestämmelse Bq. 
Denna bestämmelse lyder:  

Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt värdefull miljö. 
Bebyggelsens yttre och den utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så 
att den enhetliga och för äldre västkustförhållanden typiska karaktären 
bibehålles. 

Inom med q betecknat område får ej vidtas sådan förändring av befintlig 
byggnad, som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Ny 
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bebyggelse skall beträffande utformningen anpassas till områdets 
bebyggelsekaraktär. 

Aktuell byggnad ingår därmed i det bebyggelseområde i Grundsund som pekats ut 
som särskilt värdefullt utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Byggnadernas värde 
inom detta område är så stort att deras bevarande kan sägas utgöra ett allmänt 
intresse. Arkitekturen belyser tidigare bostads- och arbetsförhållanden på ett sätt 
som har få motsvarigheter i riket. Grundsunds arkitektur är mer återhållsam och 
småskalig än den i andra fiskelägen.  

Övriga upplysningar 

Ansökan utgjordes från början av både ett så kallat ”Grundsundstaklyft/lätta” och 
påbyggnad av förstuga. Påbyggnaden av förstuga har i detta ärende kallats för 
frontespis. Bohusläns museum yttrade sig i ärendet när båda dessa tillbyggnader 
var aktuella:  

Vi anser att taklyftet är acceptabelt men inte påbyggnaden av farstun. Motivering: 
Taklyftet ansluter till den lokala byggnadstraditionen det sk ”Grundsundstaklyftet”. 

Sökande valde att ändra ansökan så att tillbyggnaden enbart utgjordes av 
påbyggnaden av farstun.  

Förvaltningens bedömning 

Detaljplanens målsättning är att ombyggnation och tillbyggnader får ske så att 
byggnaderna blir fungerande, moderna helårsboende – men att dessa förändringar 
ska ske med sådan omsorg om de kulturhistoriska värdena att samhällets 
karaktäristiska drag bevaras. Förändringarna måste ske på ett så varsamt sätt att 
bebyggelsens ursprung och karaktär tydligt framgår även efter en ombyggnation. 

Då bevarandet av bebyggelsemiljön i Grundsund är av allmänt intresse ställs höga 
krav på utformningen av tillbyggnader i området. Kravet i 8 kap. 1 § PBL som syftar 
till att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan, samt 
förvanskningskravet i 8 kap. 13 § PBL blir särskilt viktig att ta hänsyn till. 

För traditionell arkitektur är struktur och symmetri viktiga element. Takvinklarna 
var därmed i regel de samma för hela byggnaden. Tillbyggnaden i detta ärende skall 
ges en takvinkel på 14 grader, fast huvudbyggnaden har en takvinkel på 34 grader. 
Även fönstersättningen på tillbyggnaden följer ett mer modernt formspråk. 
Förvaltningens bedömning är att åtgärden strider mot 8 kap. 1 § och 13§ PBL och 
därmed även utgör en avvikelse från detaljplanens bestämmelser. Bygglov medges 
ej för föreslagen utformning. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Ebba Holmström Jacobsson 
Bygglovhandläggare 
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Bilagor 

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 

Beslutet delges 

Skaftö-Backa 3:478 
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UTLÅTANDE 

Fastighet Skaftö-Backa 3:478 
Bovik, Grundsund 

Kommun Lysekil 

Socken Skaftö 

Kulturskydd ☐ Fornlämning  ☐  Riksintresse  ☒ Kommunal KMV-miljö ☐ Kyrkl kulturminne

☐ Byggnadsminne    ☐  Annat:
Ev fornlämn-nr 

Ev annan info 
Diarienr Vårt dnr: 21/0459 

Ert dnr:    B-2021-999 
Kontakt via ☐ Tel     ☒  mail    ☐ Möte på plats     ☐  Möte hos oss    ☐  Remiss

Kontakt med ☐ Handläggare    ☐  Fastighetsägare    ☐  Konsult

☐ Annat:
Ev namn:
Ev epost: planochbygg@lysekil.se

Gäller ☐ Förhandsbesked    ☒  Bygglov     ☐  Detaljplan

☐ Annat:   x takförändring, enbostadshus 

Frågeställning Det kulturhistoriskt lämpliga i att bygga om- och på ett enbostadshus i en 
kulturmiljö 

Vårt besked Vi anser att taklyftet är acceptabelt men inte påbyggnaden av farstun. 
Motivering: Taklyftet ansluter till den lokala byggnadstraditionen det sk 
”Grundsundstaklyftet”. 

Övrigt Fastigheten ligger inom den för sitt höga kulturhistoriska värde kommunalt 
utpekade miljön nr 20 Grundsund. 
För området finns en detaljplan med bevarandeinriktning från 1986. 
Referens: Länsstyrelsen Västra Götalands län, ”Kustbebyggelseprojektet 
ortspresentationen Grundsund”. Ann Mari och Gunnar Westerlind 2011, 
rapport 2011:29, bilaga 11. 
Insänt underlag: Bygglovsritningar 5 st upprättade av MikArk Mikael 
Wennerberg, Skaftö, 2021-11-01. 
Undertecknad har besökt platsen 17 dec. 2021.  

Kännedomskopia till länsstyrelsen, kulturmiljöenheten 
Datum  2021-12-21 

Handläggare Karl-Arne Karlsson 
Karl-arne.karlsson@bohuslansmuseum.se 
070 395 74 57 

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-22,  B-2021-999
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FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN
ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

Boverkets Byggregler, BBR 28 Fasadändring och tillbyggnad

     hållbar arkitektur Skaftö-Backa 3:478 BN 2021-999 Väsentl ändring av konstruktion o VA 2022-02-15

Aktör Företag Namn Signatur

Byggherre BH Anette o Anders Lundblad AAL

Arkitekt A MikArk AB Mikael Wennergren MW

Brandskyddsbeskrivning Brand Ej utsedd

Byggentreprenör B Ej utsedd

VVS-entreprenör VVS Ej utsedd

Elentreprenör El Ej utsedd

Kontroll Kontrollant Kontroll mot Beskrivning sign/datum

1.1 Krav vid ändring av byggnader A BBR 1:22 Tekniska egenskaper med hänsyn till 

kulturhistoriska bebyggelsemiljön o

byggnadens kulturvärden

3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd Inga krav  för

fritidshus enl BBR 3:11

4 Bärförmåga, stadga och beständighet

4.1 Bärande väggar och bjälklag B EKS 10 Dimensionerat K-virke

5 Brandskydd

5.1 Brandskyddsbeskrivning Brand BBR 1:22 o BBR 5

5.2 Brandvarnare A BBR 5:2513 En i varje våningsplan

6 Hygien, hälsa o miljö

6.1 God luftkvalitet A BBR 6:92 Självdrag i fritidshus

6.2a Fukt B BBR 6:95 Utförande o material

6.2b Fuktsäkerhetsintyg Plattsättare BBR 6:533 Ytskikt våtrum

6.3 Vatten o avlopp VVS BBR 6:96 Täthet, hållfasthet o material

8 Säkerhet

8.1 Skydd mot fall A BBR 8:2 o 8:10 Fönster,  glas

8.2 Taksäkerhet B BBR 8:24 Tillträdes- o skyddsanordningar

8.3 Elsäkerhet El BBR 8:8 Elsäkerhetsintyg

9 Energihushållning fritidshus

9.1 Effektiv elanvändning El BBR 9:6 Energieffektiva elinstallationer

10 Övrigt

10.1 Byggnadsarbetena inte påbörjas innan startbesked BH

10.3 Arbetsmiljöplan upprättad o anslagen BH

10.1 Överensstämmelse med bygglov A Relationshandlingar

Samtliga kontroller enligt ovan utförda Grundsund 2022-xx-xx

Anette o Anders Lundblad Byggherre

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-16,  B-2021-999
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Datum 

2022-02-21 

Dnr 

SBN 2022-000080 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Cecilia Segerstedt 
cecilia.segerstedt@lysekil.se 

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. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt 8 kap. 13 § punkt 4, PBL. 

Ärendet 

Ansökan avser fasadändring genom tillkommande solceller. 
Fastigheten ligger inom område med byggnadsplan fastställd 1967-04-20.  
Området är del av värdefull kulturhistorisk bebyggelsemiljö och angränsar till 
område med riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 

Förslaget till beslut har kommunicerats till sökanden. Sökanden har inkommit med 
kommentarer och fotodokumentation 2022-02-17. Sökanden påpekar också vid 
telefonsamtal att man önskar att samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till 
frågan huruvida åtgärden är bygglovspliktig eller ej. 

Lagstöd 

Av 9 kap. 3 c §, PBL framgår att trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för 
att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens 
form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.  
Första stycket gäller inte om 

1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver
bygglov,

2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i
8 kap. 13 §, eller

3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3
kap. 9 § andra stycket miljöbalken.

Det framgår av 9 kap. 30 §, PBL att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a. överensstämmer med detaljplanen, eller

… 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9 - 11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

http://www.lysekil.se/
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Av 8 kap. 13 §, PBL framgår att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på 
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan

eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden

Förvaltningens synpunkter 

Fastigheten är del av en bebyggelsegrupp som till största delen består av 
riksintresse (brunprickat område i bifogad kartbild) för kulturmiljön enligt 3 kap. 6 
§ miljöbalken (MB).

Fastigheten gränsar också till område med byggnader som är skyddsmärkta (q) i 
detaljplan. Det är vår bedömning att bebyggelsen på Östersiden utgör ett sådant 
bebyggelseområde där den generella bygglovsbefrielsen för solceller inte gäller på 
grund av samhällets kulturhistoriska värde och betydelse. Solcellspanelerna 
bedöms som bygglovspliktiga på grund av att byggnadens utseende och karaktär 
förändras.    

De röda tegeltaken är ett signum för den Bohuslänska traditionella bebyggelsen. 
Den aktuella byggnaden är dock en del av en blandad bebyggelse i utkanten av den 
historiska miljön. Men de röda tegeltaken dominerar i området. Ansökan bedöms 
inte utgöra någon förvanskning av den enskilda byggnaden i detta fall eftersom 
byggnaden är ett relativt sentida inslag i bebyggelsemiljön. Dock är bedömningen 
att det innebär en otillåten förvanskning att förse en byggnad som är del av den 
värdefulla kulturmiljön med svarta solceller av denna omfattning. Byggnaden ligger 
vänd ut mot inloppet till Fiskebäckskil och Östersidan och är även synligt från en 
bra bit ut till havs. Vilket gör att taket med sina solceller skulle utgöra ett avvikande 
inslag i området. Östersidans homogena karaktär vad avser taklandskapet sett från 
havet och Fiskbäckskilssidan skulle påverkas negativt om solceller skulle tillåtas på 
ett enskilt tak. 

Ansökan strider därmed mot förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § punkt 4 plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL och bygglov kan därför inte ges.  

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 
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Bilagor 

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 

Beslutet skickas till 

Sökande 
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Ansökan om bygg-, mark och rivningslov

Vad händer med din ansökan? 
1. Då du slutfört din ansökan via denna e-tjänst får du ett mottagningskvitto och en kopia på din ansökan om du valt det.
2. Din ansökan registreras i vårt ärendesystem och ett mottagningsbevis skickas till dig med ditt ärendenummer och kontaktinformation till
den handläggare som kommer att ta hand om ditt ärende.
3. Handläggaren kommer att kontakta dig om något saknas i din ansökan.
4. Din ansökan granskas mot gällande lagstiftning och bestämmelser.
5. Eventuella remisser skickas ut.
6. I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter.
7. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat och avgiften räknats ut.
8. Ärendet expedieras och kungörs och beslutet skickas hem till dig.
9. Bygglovet vinner normalt laga kraft fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar och det inte blivit överklagat.
Kända sakägare har tre veckor på sig att överklaga från att de fått kännedom om beslutet.

Startbesked 
Innan du påbörjar några byggåtgärder måste du invänta startbesked. Om du påbörjar din byggnation utan att invänta bygglov och/eller
startbesked kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kapitlet. 

Sid. 1 (5)

Byggnadsarea

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive
utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar
användbarheten av underliggande mark. (Carport ingår i
byggnadsarean.)

Bruttoarea

Area av mätvärdadelar av våningsplan, begränsad av
omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för
mätvärdet angivenbegränsning. (Det är summan av
bruttoarean i byggnadens våningsplan som skal anges.)

Bostadsarea

Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende,
begränsad av omslutande väggars insida eller annan för
mätvärdhet angiven begränsning. Det är summan av
bostadsarean i byggnadens lägenhet som sk anges. För
specialbostäder anges enbart summan av arean i de
enskilda lägenheterna.

Tillkommande bruttoara

Vid tillbyggnad (och även vid påbyggnad och inredning av
vind) räknas bara tillkommande area

Jag har läst ovanstående information och vill gå vidare.

______________________________________________________________________________________________________

Lysekils kommun,  453 80 Lysekil  |  Tel: 0523-61 30 00  |  www.lysekil.se
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Fasad mot sydväst 

Grått=befintliga solfångare och ventilatorer 

Samhällsbyggnadsnämnden
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Från:  Richard Åkerman <richard@akermans.nu>

Skickat:  2022-02-17 22:40

Till:  planochbygg@lysekil.se

Ämne:  Fw: EVENSÅS 1:73, B-2022-59

Bilagor:  Bohusläningen_solceller.pdf

Jag skickar igen för artikeln Bohusläningen_solceller.pdf ska höra till ärendet.
/R

From: Richard Åkerman
Sent: Thursday, February 17, 2022 8:19 PM
To: planochbygg@lysekil.se
Subject: Re: EVENSÅS 1:73, B-2022-59
Ang. mitt bygglovsärende B-2022-59
Jag bifogar två dokument och hemställer om att de fogas till min tidigare inlämnade
bygglovsansökan.
Vänliga hälsningar
Richard Åkerman
Klubbans väg 20
451 78 Fiskebäckskil
tel: 0523-22206
mobil: 0723007940
epost: richard@akermans.nu

From: planochbygg@lysekil.se
Sent: Tuesday, February 15, 2022 3:09 PM
To: richard@akermans.nu
Subject: EVENSÅS 1:73, B-2022-59
Hej,
Tack för ditt mail.
Angående kartan du fick så stämemr det att det finns "prickmark" enligt detaljplanen inlagt på era tomter,
Skulle säga att det är mer orange förg på det området. I kartans nedre vänstra hörne är en sned linje med ett
prickat fält rödbrunt som anger område som är av riksintresse för kulturmiljön enligt miljöbalken,
Fiskebäckskil är ju del av samma område.
Din byggnad har inget "q" i detaljplanen.
Men som jag skrivit är det vår bedömning att eftersom byggnaden är en del av bebyggelsen på Östersidan
om än i utkanten ska den hanteras som en del av den viktiga kulturmiljö och därmed hanteras enligt 8 kap.
13 § PBL.
Vi vet dock inte hur samhällsbyggnadsnämnden kommer belsuta i frågan, från förvaltningens sida lämnar vi
ju bara förslag till beslut. Om nämnden instämmer mer vår bedömning har du möjlighet att överklaga vårt
beslut. Och på så vis kommer du kunna få ett klargörande från högre instans.
Med vänlig hälsning

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt, avdelningen för plan och bygg, samhällsbyggnadsförvaltningen
Tel. 0523-61 33 40 | Mob.- | cecilia.segerstedt@lysekil.se | Lysekils kommun, 453 80
Lysekil

________________________________________________
________
Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil
Tänk på miljön innan du skriver ut

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



Bilaga till ärende B-2022-59 

Området där huset ligger började bebyggas på 1940- och 1950-talen. Det var huvudsak-

ligen sommarstugor, enplans med sadeltak i liten lutning och utan takkupor. Den seder-

mera framtagna detaljplanen föreskriver just liknande utseende på husen. Detta är såle-

des annorlunda än inre Östersidans typiska 1½ plan med brantare tak, snickarglädje, ve-

randor och takkupor. 

Enligt PBL 9 kap. 3c§ krävs inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler 

och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påver-

kas avsevärt. Förvaltningen åberopar undantag enligt punkt 2 för  byggnad eller inom ett 

bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § punkt 4. Men i detaljplanen finns ingen så-

dan bestämmelse, vilket förutsätts. Förvaltningen menar att min fastighet ligger intill om-

råde som är av riksintresse för kulturmiljön och att det skulle föranleda begränsning en-

ligt 8:13.4 . Fastigheten ligger emellertid utanför det området. Följaktligen bör bedöm-

ningen vara att nämnda lagrum inte ska tillämpas. 

Bebyggelsen på Östersidan är varierad. Historiskt sett är det endast enstaka hus som är 

oförvanskade. Man behöver bara gå tillbaka 50 år för att se stora förändringar. Husen är 

utbyggda med verandor, terrasser, takkupor och stora fönster. Vidare finns nybyggda 

hus i allehanda former, takkonstruktioner och material. De gamla timrade enkel- och 

dubbelstugorna kan endast anas. Den förre stadsarkitekten uttryckte att man ser liksom 

årsringar på husen. Samhället utvecklas och det är bra att husen underhålls, får bättre 

isolering, höjd standard och ökade utrymmen. Det gör att samhället lever. Solfångare 

och solceller finns på flera ställen utan att de kan sägas förvanska bebyggelsen. 

Inom Östersidan, och för övrigt i Lysekils kommun, är en stor andel av husen fritidsbo-

städer. Det är en uttalad strävan att få fler heltidsboende. Kommunens olika instanser 

bör verka samfällt för att underlätta och motivera fastighetsägare att bosätta sig i sina 

hus. En välvillig syn på installation av solceller verkar i hög grad i denna riktning. Se bifo-

gad artikel i Bohusläningen om vikten av solenergi för invånare. 

Kommunfullmäktige har antagit ett styrande dokument med rubriken ”Riktlinjer för ett 

strukturerat miljöarbete”. På sidan 5 står det så här: 

”Lysekils kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun som prioriterar det lokala 

och förnyelsebara. Avsikten är att energin ska komma från fossiloberoende källor. Natu-

ren och ekosystemtjänsterna i vår kommun ska värderas högt och Lysekils kommun ser 

ansvar och möjligheter i vårt förhållande till vår omvärld.” Från sidan 7 är följande citat: 

”Vi är drivande i miljöarbetet och involverar invånare, näringsliv och andra organisationer 

i arbetet som ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Lysekils kommun idag 

och i framtiden.” 

Dokumentet anger mycket tydligt höga mål och hur prioriteringarna ska vara när det gäl-

ler energi och klimat. Förutom att detta dokument förpliktigar, är det allmänt sett önskvärt 

för såväl enskilda fastighetsägare som för samhället i stort att utnyttja solenergin. 

På bifogade bildfil visas ett antal foton med jämförande bildmontage. Bilderna ska 

åskådliggöra att solceller på vårt hus inte kan anses förvanska bebyggelsemiljön. 

Richard Åkerman 2022-02-17 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



 

 

Från gångvägen Klubbans väg. Solfångare finns 

på taket redan när huset byggdes 2005. 

Med planerade solceller. Huset ligger högre än vägen och 

takets låga vinkel, 30°, gör att den synliga ytan blir liten. 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



 

 

Från Lyckes lid 

Åkermans utan solceller 

Med solceller 

Andra hus har svarta tak 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



Från berget bakom garagen 

Olika tak 
sedum, plåt, olika 
typer och kulörer 

Åkermans 

utan solceller 

Med solceller 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



 

Från garageberget rakt ovanför färjeläget. 

Svarta tak dominerar från detta håll. Ett 

ombygge pågår. 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



 

  

Från Kajen vid Gullmarsstrand. Fotot 

är taget med normalobjektiv.  

Åkermans 

Samma vy som ovan men 3x förstoring. 

Observera att solceller är markerade på huset. 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



Utan solceller. Från Kaptensgatan Fiskebäckskil. 

Med solceller. Det är så gott som omöjligt att se skillnaden.  

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



 

Från Fiskebäckskil 

Från havet ca 200 m från land, strax utanför Mansholmen. 

Några stora hus kan urskiljas medan merparten upplevs 

som bebyggelse snarare än enskilda hus. Många hus 

vänder kortsidan mot havet. Inga typiska tak från detta håll. 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



Från inloppet strax innanför den gröna farledspricken. Ca 100 m från land. Stor 

variation av husens form, takkonstruktion och färgsättning. Närmast stranden och till 

vänster är det obebyggt berg med stora sjömärken. En betongvägg döljer en 

pumpstation. Intrycket är att samhället här är ganska glest och inte någon 

sammanhållen, enhetlig bebyggelse.  

Åkermans 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59



 

 

Från Carl Wilhelmsson, övre däck vid Östersidans färjeläge 

Åkermans 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59
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Nyheter Nyhetsredaktör: Rasmus Lundgren 0522-99034  |  E-post: nyhetschef@bohuslaningen.se

E
tt tunt molntäcke ligger över 
Grundsund och ett mjukt sol-
sken är på väg att bryta igenom. 
Den pensionerade läraren Göran 
Hugosson byggde sin vita villa 

på Lyshultsvägen på 1970-talet och har bott 
där sedan dess. På väggarna hänger detalj-
rika modellskepp och på vardagsrumsgolvet 
flyr dammråttor när en kall vind slår in från 
en öppen dörr. Med jovialisk ton berättar 
Göran att han inte hunnit städa sedan hans 
barnbarn var på besök i julas. 

I trädgården utanför huset har installatö-
rerna från Svea Solar precis kånkat färdigt 
och satt upp den första byggnadsställning-
en i trädgården för att ta sig upp på taket. 
Med solceller på taket och bergvärme sedan 
tidigare kommer Göran Hugosson att vara 
självförsörjande i sin energiförbrukning. 

– Jag blev inte drabbad av de höga elpriser-
na utan försöker vara så miljömässig jag kan 
vara, konstaterar Göran Hugosson.

I klimatsmart anda har han valt att lägga 
över 100 000 kronor på sammanlagt 28 sol-
celler på båda sidorna av sitt villatak. Utan 
någon större reflektion över priset.

Arbetsledaren Jimmy Hägerlo och kolle-
gan Victor Shedrin har klättrat upp på ta-

Satsar på solenergi  
– för barnens och  
barnbarnens skull

Lysekil

Januarisolen når Jimmy Hägerlo uppe på taket. Han menar att efterfrågan på solceller är skyhög. Göram Hugosson berättar att han blir självförsörjande i sin elförbrukning med solceller på taket.  

Det är inte den senaste tidens skyhöga elpriser som fått Göran Hugosson, 77, i Grundsund  
att välja solkraft, utan hans barnbarn. 
– Jag vill lämna kvar något som är bra för dem, säger han. 

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59
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Tipstelefon: 0522-99099 
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Bilder: Nicolina Eriksson

Göran Hugosson tänker inte på vad det kostar att installera solpaneler, utan på sina barn och barnbarn. ”Det är inte 
pengarna jag tänkte på när jag bestämde mig för det här valet utan på vilken värld jag kommer lämna efter mig”.

Huset i Grundsund byggdes på 1970-talet.

ket för att sätta infästningen där solcellerna 
sedan ska monteras de kommande dagarna. 
 Dagen innan gjorde de klart arbetet på en 
villa i Hunnebostrand. Arbetet hos Göran 
Hugosson i Grundsund förväntas ta tre dagar 
och sen är det vidare till nästa jobb. Jimmy 
Hägerlo menar att efterfrågan på solenergi 
är skyhög. 

– Vi ser inget stopp, speciellt efter höjning-
en av elpriserna och vi är i full rekryterings-
process. Jag tycker att vi mäter efterfrågan 
bra och har inte behövt tacka nej till några 
jobb. Aluminium- och komponentbristen 
kan bli en käpp i hjulet, men det är inget vi 
märker av just nu.

För tillfället har branschorganisationen 
Svensk Solenergi omkring 270 medlem-
mar som är registrerade som solcellsföre-
tag. Branschen är ännu relativt ung, menar 
Jimmy Hägerlo, arbetsledare på Svea Solar i 
Uddevalla.

– Konkurrensen är bra för att föra utveck-
lingen framåt, men en del saker behöver bli 
standardiserade. Det kan vara allting från vil-
ka kontakter och komponenter man  använder 
sig av. Det kommer nytt hela tiden.

77-årige Göran Hugosson hymlar inte med 
att investeringen som börjar ta form på hus-

taket sannolikt inte kommer att löna sig inn-
an han har gått ur tiden. Det tar ungefär tio 
till tolv år innan pengarna är intjänade. Men 
det är inte därför han väljer solel. 

– Det här kommer kanske inte att betala av 
sig under min livstid, men det är inte peng-
arna jag tänkte på när jag bestämde mig för 
det här valet utan på vilken värld jag kom-
mer lämna efter mig. Jag vet inte ens vad 
det kostar, men givetvis var det rimligt för 
min plånbok.

Han berättar att hans barn och barnbarn har 
hjälpt honom på traven.

– Mina barnbarn har påverkat mig och det 
är klart att jag vill lämna kvar något som är 
bra för dem. Vår generation tänkte inte på 
miljöförstörelsen på den tiden. Det är bra att 
Greta (Thunberg reds. anm) har väckt folk, 
men det är sorgligt att det är barn som ska 
behöva göra det, säger Göran Hugosson.

Erik Martinson, vd på företaget Svea Solar, 
bekräftar Jimmy Hägerlos bild av branschen. 
Som branschföreträdare är de förstås väldigt 
positiva. 

– När det är en extrem efterfrågan som 
det är nu så ligger kötiden normalt på 10–12 
veckor. Vi rekryterar mycket personal och 
arbetar med att träna upp personal för att 

bli bra montörer. Det är kul att många vill 
in i branschen, det har gynnat oss och gör att 
kötiderna kortas ner.

Med en viss allmän prisstegring har det blivit 
dyrare, men samtidigt påstår Erik Martinson 
att solpanelerna blivit mer effektiva och gör 
det till en bra affär över tid.

– För en vanlig villa och med det gröna 
 avdraget kostar det ungefär 120 000 kronor. 

Och i normala fall så tar det ungefär tio år att 
tjäna in sina pengar, men den tiden kortas ner 
om man jämför med hur högt elpriserna lig-
ger nu, säger Erik Martinson, vd på Svea Solar.

Linus Palmblad, handläggare för förnybar 
energi och samhälle på Energimyndigheten, 
menar att solkraft har väldigt stor potenti-
al. Men att det finns vissa åtgärder som kan 
förbättras.

– Man bör se över resursåtgången som 
 används i tillverkningen av elcellerna och 
att byta ut ovanliga material till mer hållbara 
material. 

I stora drag ser han inga fundamentala hinder 
för solenergins utveckling, förutom lagrings-
möjligheterna.

– Det är en variabel elproduktionskälla, 
men för tillfället passar solenergin väl med 
det behov vi har och utbyggnaden börjar ta 
fart så att det verkligen syns. 

– På sikt kan det bli en utmaning att kun-
na lagra energin, men samtidigt finns det 
planer för lösningar till det problemet, och 
det kommer att utvecklas med tiden, säger 
Linus Palmblad.

Love  Schiller
love.schiller@bohuslaningen.se 

Fakta: Hög efterfrågan 
på solenergi i Västra 
Götaland

•	 Marknaden är inne i en boom, 
menar Anna Werner, vd för 
branschorganisationen Svensk 
Solenergi. Västra Götaland ligger 
i topp både med högst installerad 
effekt av solkraft och flest sol-
cellsanläggningar i hela landet. 
Och dessutom det län där flest 
småhusägare använt det gröna 
avdraget. 
•	 Fördelarna med solceller är att 
de inte ger ifrån sig några ljud 
eller lukter, de drivs utan bränsle 
och släpper ut minimalt med ut-
släpp medan de används. 
•	 Nackdelen å andra sidan är att 
de har en låg kapacitetsfaktor,  
vilket betyder att de har relativt 
få timmar per år som solcellerna 
ger el. På ett helt år har man  
precis 8 760 timmar, och av  
de timmarna har man ungefär  
830-1 100 timmar som anlägg-
ningen ger el. 
•	 Det finns runt 100 000 sol-
anläggningar i landet men sol-
kraft står endast för en procent 
av den totala elproduktionen i 
Sverige, medan Tyskland ligger på 
tio procent.
•	 I november och december fick 
elbolagen in 7 600 föranmälning-
ar om anslutningar av solanlägg-
ningar till elnätet, vilket är nästan 
tre gånger fler än året innan.
•	 Företaget Svea Solar spår en 
tillväxt på 100 procent i år. Vd:n 
Erik Martinson menar att de höga 
energipriserna, ett större klimat- 
tänk och möjligheten att låsa  
sina energipriser över tid är 
de främsta orsakerna bakom 
 ökningen.
•	 Han ser inga direkta farhågor 
för branschen, men anser att trög 
handläggningstid i kombination 
med tillståndsprocesser och 
gamla elnät kan komma att för-
dröja utvecklingen.  

Källa: Branschorganisationen  
Svensk solenergi, Svea Solar, Energi- 

myndigheten, Skatteverket.

” Det här kommer kanske  
inte att betala av sig under  
min livstid, men det är inte  
pengarna jag tänkte på när 
jag bestämde mig för det här  
valet utan på vilken värld 
jag kommer lämna efter mig
Göran Hugosson

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-17,  B-2022-59
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Cecilia Segerstedt 
cecilia.segerstedt@lysekil.se 

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. 

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

En anmälan angående olovlig byggnation inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 
2011-11-29. Anmälan avsåg ett altanbygge på fastighetens sydvästra del. Ett 
tillsynsärende med dnr. B-2011-1601 upprättades. 

Förvaltningen genomförde en besiktning 2012-01-03 och man kunde vid 
besiktningen konstatera att en större altan i två delar uppförts utan att det getts 
något startbesked eller bygglov vilket framgick av kommunens diarium. 

Byggnadsnämnden beslutade 2014-03-06 att inte ingripa mot del olovligt uppförda 
altanen. Man gjorde bedömningen att altanen inte var bygglovspliktig. Beslutet 
överklagades och mark- och miljööverdomstolen återförvisade ärendet till 
byggnadsnämnden 2016-10-18 för att nämnden skulle vidta de tillsynsåtgärder som 
behövdes. Miljööverdomstolen gjorde bedömningen att altanen var bygglovspliktig. 

Därefter genomfördes på uppmaning av förvaltningen vissa ombyggnader av 
altanen och byggnadsnämnden beslutade 2017-06-21 återigen att inte ingripa då 
man nu gjorde bedömningen att den ombyggda altanen inte var bygglovspliktig. 
Beslutat överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen 2018-08-23 vilka 
återförvisade ärendet till byggnadsnämnden för att nämnden skulle vidta de 
tillsynsåtgärder som behövdes då man ansåg att altanen fortfarande var 
bygglovspliktig trots ombyggnationer. Länsstyrelsens beslut överklagades av 
fastighetsägaren. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 2019-05-29. 
Mark-och miljööverdomstolen gav ej prövningstillstånd i protokoll 2019-10-02 och 
Länsstyrelsens beslut att kommunen skulle utföra de tillsynsåtgärder som behövdes 
vann därmed laga kraft. 

Klagande granne har därefter inkommit med upprepade anmälningar och 
uppmaningar till samhällsbyggnadsförvaltningen att agera i ärendet. Ett nytt 

http://www.lysekil.se/
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tillsynsärende har med anledning av dessa uppmaningar och frågeställningar 
upprättats. 

Samhällsbyggnadsnämnden har trots inkommande klagomål inte agerat i ärendet 
eller beslutat om något ingripande efter att Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft 
och att det fastställts att altanen är bygglovspliktig.  

Tjänsteman har vid platsbesök 2021-10-19 konstaterat att altanen fortfarande finns 
på plats. Fastighetsägaren har därefter uppmanats att inkomma med uppgifter om 
när den olovlig byggnationen påbörjades. Omfattande material i form av kopior på 
offerter, kvitton och foton som relaterar till altanbygget från 2010 har inkommit till 
förvaltningen och registrerats i kommunens diarium 2021-12-19.  

Lagstöd 

Av 11 kap. 5 §, PBL framgår att byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för 
och behovet av att ingripa eller besluta om påföljd så snart det finns anledning att 
anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL eller i föreskrifter, domar eller 
andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör 
frågor inom lagens tillämpningsområde. 

Det framgår av 11 kap. 20 §, PBL att byggnadsnämnden inte får besluta om något 
föreläggande om det förflutit mer än tio år från överträdelsen. 

Förvaltningens bedömning 

Den olovliga åtgärden har påbörjats under våren 2010, vilket framgår av foton, 
kvittokopior, fakturakopior mm. som inkommit från fastighetsägaren 2021-12-19. 
Förvaltningen saknar skäl att göra någon annan bedömning än att uppgifterna är 
riktiga. 

Då det gått mer än tio år sedan den olovliga åtgärden påbörjades får 
byggnadsnämnden enligt 11 kap. 20 §, PBL inte besluta om något föreläggande.  
Ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning.   

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Cecilia Segerstedt 
Bygglovsarkitekt 

Bilagor 

Översiktskarta upprättad 2022-01-31 dokumentet ändrat 
PM upprättat 2022-02-10 nytt dokument 
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 nytt dokument 
Kopia på kvitton fakturor mm inkomna 2021-12-19 nytt dokument 
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Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren 

Beslutet delges 
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2021-12-10 
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SBN 2022-000083 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Linda Siljhage 
linda.siljhage@lysekil.se 

Tillsynsärende - Ovårdad byggnad Gamlestan 1:17 

Sammanfattning 

2021-05-06 inkom det en anmälan till Samhällsbyggnad 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. 

Förslag till 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. 

Ärendet 

2021-05-06 inkom det en anmälan till Samhällsbyggnad 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 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. 

Lagstöd 

Av 11 kap. 19 § PBL framgår att om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 
väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli 
att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
samhällsbyggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 
(åtgärdsföreläggande) 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 20 § får förenas med vite. 
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Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 20 § får byggnadsnämnden 
bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras 
omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Det framgår av Lag (1985:26) om viten, 3 §, att när vite föreläggs, ska det fastställas 
till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska 
förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå att följa det 
föreläggande som är förenat med vitet. Av 4 § framgår att om det är lämpligt med 
hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. 

Förvaltningens bedömning 

På fastigheten gäller detaljplan 1484-P86/8. Enligt detaljplanebestämmelsen 
omfattas fastigheten av beteckningen Bq. Bostäder 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.  

Det aktuella huset är inte i sådant skick att det uppfyller kraven i 8 kap. 14 § PBL. 

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning 
och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. Ett byggnadsverk som är särskilt värdefullt 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, underhållas 
så att de särskilda värdena bevaras. (8 kap. 14 § PBL). 

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas 
och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. (8 
kap. 15 § PBL). 

Samhällsbyggnad ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om påföljd så snart det finns en anledning att anta att någon inte har följt 
en bestämmelse i plan- och bygglagen. När en byggnad är förfallen, som i 
förehavande fall är samhällsbyggnadsnämnden således skyldig att agera. 

Eftersom åtgärden är av relativ enkel karaktär anses sju månader från beslut vara 
skälig tid för att utföra underhåll av byggnaden. När rättelseföreläggandet har 
beslutats och tidsfristen passerat kommer förvaltningen att besöka fastigheten för 
att se om rättelse har utförts. 

Fastighetsägarna ska därför föreläggas att underhålla byggnaden avseende nytt 
fasadmaterial samt fönsterglas. 

Om föreläggandet inte följs inom ovan angiven tid, förpliktigas fastighetsägarna 
med stöd av 11 kap. 37 § PBL att utge ett vite om sextio tusen kronor (60 000 kr). 
Därefter föreslås fastighetsägarna förpliktas betala ett löpande vite med samma 
belopp för varje period om en månad räknat från och med ovan angivna tidpunkt 
om rättelse inte har utförts. 

Om rättelse inte sker enligt detta beslut kan samhällsbyggnadsnämnden komma att 
besluta att rättelsen ska genomföras på bekostnad av adressaten för detta beslut. 
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Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Siljhage 
Bygglovshandläggare 

Bilagor 

Översiktskarta med markerad byggnad som skall underhållas upprättad 2021-12-10 
Sammanställning foton från platsbesök daterade 2021-05-06, 2021-05-07  

Beslutet skickas till 

Pia-Lill Hasslöv 
Ronny Hasslöf 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/plan och bygg 
Linda Siljhage 
linda.siljhage@lysekil.se 

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.  

Förslag till 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. 

Ärendet 

I november 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna 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.      

Fastighetsägaren kontaktades med brev den 2021-11-25. En anmälan om 
startbesked i efterhand gällande installation av eldstad inkom 2021-11-12. 
Startbesked samt slutbesked har getts 2021-11-26. 

Kommunicering i ärendet har genomförts med brev 2021-12-01. 

Lagstöd 

Av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår att om någon bryter 
mot bl.a. en bestämmelse i 8–10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild 
avgift, byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 12 § PBL. Sådana föreskrifter har meddelats i 9 kap. PBF. 
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Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det

byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått en fördel av överträdelsen

Av 9 kap. 13 § 1 st 2 p plan och byggförordningen (2011:338), PBF framgår att 
byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd som gäller installation av eldstad 
innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är 0,1 prisbasbelopp. 

Enligt 9 kap. 3 a §, PBF ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som 
annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades  

1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften 
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan 
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 9 kap. 2 § PBF om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse 
och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för 
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut 
senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Förvaltningens bedömning 

Det framgår av 6 kap. 5 § 4 p PBF (2011:338) att det krävs startbesked för att 
installera en eldstad. 

Tillsynsmyndigheten ska därför ta ut en byggsanktionsavgift för det olovligt 
utförda. 

Antal installationer på fastigheten är 1, byggsanktionsavgiften uppgår därför till 
4760 kronor enligt beräkning av byggsanktionsavgift tillhörande detta beslut. 

Det saknas skäl att sätta ner avgiften. 

Om åtgärden tagits bort före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-01-
14 ska någon byggsanktionsavgift inte tas ut. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Siljhage 
Bygglovshandläggare 

Bilaga 

Beräkning byggsanktionsavgift 

Expedieras med delgivning till 

Fastighetsägarna 
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Datum 

2022-01-19 

Dnr 

SBN 2022-000090 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Linda Siljhage 
linda.siljhage@lysekil.se 

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. 

Förslag till 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. 

Ärendet 

Den 30 december 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en 
eldstad hade installerats på fastigheten Djupedal 1:17. Av kommunens diarium 
framgår att något startbesked inte hade getts för åtgärden vid det datumet.  

Fastighetsägaren informerades om detta 2021-12-30. En anmälan om startbesked i 
efterhand för installation av eldstad inkom 2021-12-30. Startbesked och slutbesked 
har getts i efterhand 2022-01-04. 

Kommunicering i ärendet har genomförts med brev 2022-01-19. 

Lagstöd 

Av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår att om någon bryter 
mot bl.a. en bestämmelse i 8–10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild 
avgift, byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 12 § PBL. Sådana föreskrifter har meddelats i 9 kap. PBF. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av 

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,

2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått en fördel av överträdelsen

Av 9 kap. 13 § 1 st 2 p plan och byggförordningen (2011:338), PBF framgår att 
byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd som gäller installation av eldstad 
innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är 0,1 prisbasbelopp. 
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Enligt 9 kap. 3 a §, PBF ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som 
annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades  

1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften 
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan 
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 9 kap. 2 § PBF om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse 
och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för 
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut 
senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Förvaltningens bedömning 

Det framgår av 6 kap. 5 § 4 p PBF (2011:338) att det krävs startbesked för att 
installera en eldstad. 

Tillsynsmyndigheten ska därför ta ut en byggsanktionsavgift för det olovligt 
utförda. 

Antal installationer på fastigheten är 1, byggsanktionsavgiften uppgår därför till 
4760 kronor enligt beräkning av byggsanktionsavgift tillhörande detta beslut. 

Det saknas skäl att sätta ner avgiften. 

Om åtgärden tagits bort före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 
2022-03-03 ska någon byggsanktionsavgift inte tas ut. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Siljhage 
Bygglovshandläggare 

Bilagor 

Beräkning byggsanktionsavgift 
Fastighetsägarens yttrande inkommit 2022-01-12 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren 
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2022-01-24 

Dnr 

SBN 2022-000084 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och bygg 
Linda Siljhage 
linda.siljhage@lysekil.se 

Anmälan 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. 

Förslag till 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. 

Ärendet 

Den 15 december 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en 
installation av en eldstad hade installerats på fastigheten Tuntorp 4:174. Av 
kommunens diarium framgår att något bygglov eller startbesked inte hade getts 
för åtgärden vid det datumet.  

En anmälan om startbesked i efterhand för installation av eldstad på inkom 
2021-12-15. Startbesked har getts i efterhand 2021-12-21. Slutbesked har getts
2022-01-04.

Kommunicering i ärendet har genomförts med brev 2022-01-24. 

Lagstöd 

Av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår att om någon bryter 
mot bl.a. en bestämmelse i 8–10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild  
avgift, byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 12 § PBL. Sådana föreskrifter har meddelats i 9 kap. PBF. 
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Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det

byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått en fördel av överträdelsen

Av 9 kap. 13 § 1 st 2 p plan och byggförordningen (2011:338), PBF framgår att 
byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd som gäller installation av eldstad 
innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är 0,1 prisbasbelopp. 

Enligt 9 kap. 3 a §, PBF ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som 
annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades  

1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften 
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan 
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 9 kap. 2 § PBF om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse 
och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för 
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut 
senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Förvaltningens bedömning 

Det framgår av 6 kap. 5 § 4 p PBF (2011:338) att det krävs startbesked för att 
installera en eldstad. 

Tillsynsmyndigheten ska därför ta ut en byggsanktionsavgift för det olovligt 
utförda. 

Antal installationer på fastigheten är 1, byggsanktionsavgiften uppgår därför till 
4760 kronor enligt beräkning av byggsanktionsavgift tillhörande detta beslut. 

Det saknas skäl att sätta ner avgiften. 

Om åtgärden tagits bort före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-03-
03 ska någon byggsanktionsavgift inte tas ut. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Siljhage 
Bygglovshandläggare 
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Bilagor 

Beräkning byggsanktionsavgift 
Fastighetsägarens yttrande inkommit 2022-01-23 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägarna 

http://www.lysekil.se/


Delegationsbeslut januari 2022

Beslutsdatum Ärendenummer Fastighet Namn Ärendemening Handläggare Beslut

Bygglov
2022-01-19 B-2021-1014 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 6:5 Vegard Søraunet Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring av gäststuga CECSEG DEL
2022-01-19 B-2021-958 GUNNESBO 1:84 Martin Sörensson Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av fritidshus EBBJAC DEL
2022-01-04 B-2021-916 KYRKEBY 13:4 Monika Harland Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus JONFRI DEL
2022-01-05 B-2021-1105 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:321 Jesper Swärd Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus LINSIL DEL
2022-01-13 B-2021-1109 SLÄTTEN 1:339 Melker Olsson Ansökan om rivningslov för sjöbod LINSIL DEL
2022-01-17 B-2021-1051 HAMRE 2:12 Audun Lysbakken Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga/förråd LINSIL DEL
2022-01-17 B-2021-1070 SVEE 1:14 Jan Sven Olof Lööf Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av gäststuga samt rivningslov för befintlig gäststuga LINSIL DEL
2022-01-20 B-2021-1125 FINNSBO 1:10 Daniel Claesson Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (ändrad placering mot ärende 2021-401) EBBJAC DEL
2022-01-19 B-2021-958 GUNNESBO 1:84 Martin Sörensson Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av fritidshus EBBJAC DEL
2022-01-26 B-2021-824 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:11 MikArk BESLUT Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med glasveranda, trappa och större balkong CECSEG DEL
2022-01-27 B-2021-1024 LÅNGELAND 1:3 Karl Göran Hogmalm Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus LINSIL DEL
2022-01-27 B-2021-1079 LYSE-BERGA 1:205 Håkon  Haraldsen Ansökan om bygglov för fasadändring LENBER DEL
2022-01-27 B-2021-1152 KROKEN 2:2 LEVA i Lysekil Aktiebolag Ansökan om marklov för schaktning inför byggnation CECSEG DEL
2022-01-31 B-2021-1076 KRONBERGET 1:184 LysekilsBostäder AB Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från bostad till personalutrymme CECSEG DEL
2022-01-31 B-2021-1085 KYRKEBY 2:16 Egenlokal i Sverige AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal (Ändring av tidigare beviljat bygglov B-2021-451) JONFRI DEL
2022-01-07 B-2021-969 HÄGGVALL 4:3 Carola Johansson Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fyra tilltänkta avstyckningar EBBJAC DELA*
2022-01-12 B-2021-890 LYSE 2:21 Sven Petré Ansökan om rivningslov samt bygglov för tillbyggnad av fritidshus JONFRI DELA
2022-01-20 B-2021-926 KYRKVIK 9:1 Linda Göting Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus CECSEG DELA
2022-01-20 B-2021-510 GAMLESTAN 1:33 Rolf Sundkvist Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad med uterum på enbostadshus CECSEG DELA
2022-01-21 B-2021-1100 TUNTORP 4:175 Svenska kyrkan Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från handel till kontor CECSEG DELA
2022-01-21 B-2021-987 KRONBERGET 1:212 LYSEKILS KOMMUN Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till verksamhetslokal CECSEG DELA
2022-01-31 B-2022-82 LYSE-BERGA 1:181 Barbro Irene Ingeborg Briheim Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad EBBJAC DELA

*DELA-avvisar/avskriver

Startbesked
2022-01-04 B-2022-8 KYRKVIK 1:63 Mats Gösta Lindholm Anmälan om installation av eldstad, entréplan ANNRAB START
2022-01-04 B-2022-9 KYRKVIK 1:63 Mats Gösta Lindholm Anmälan om installation av eldstad, övre plan ANNRAB START
2022-01-04 B-2022-11 DJUPEDAL 1:17 Klara Katarina Hasselrot Anmälan i efterhand om installation av eldstad ANNRAB START
2022-01-05 B-2022-10 SKAFTÖ-BACKA 3:274 Bengt-Göran Magnusson Anmälan om väsentlig ändring av VA FRAARN START
2022-01-10 B-2022-37 SKAFTÖ-BACKA 3:225 Carin Maria Kilhamn Anmälan om installation av eldstad ANNRAB START
2022-01-11 B-2021-924 HOLLÄNDARÖD 1:186 Cecilia Korp Knutsson Ansökan om rivningslov för befintlig bostad och stuga samt nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad JONFRI START
2022-01-13 B-2021-353 TRÄLEBERG 1:132 Bengt Ekström Ansökan om bygglov för uppställning av villavagn JONFRI START
2022-01-14 B-2022-40 BRO-LYCKE 1:3 Martin Rödström Anmälan om ändring av bärande konstruktion FRAARN START
2022-01-17 B-2022-58 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 24:11 Christer Svensson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB START
2022-01-17 B-2022-62 STORA KORNÖ 1:35 Jens Christian Strömberg Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB START
2022-01-17 B-2022-64 BRATTÖN 1:11 Camilla Winther Anmälan om installation av eldstad ANNRAB START
2022-01-18 B-2022-65 KLEVA 3:67 Erlend Ivar Kroon Anmälan om installation av eldstad ANNRAB START
2022-01-18 B-2022-56 GAMLESTAN 1:120 Emelie Forsman Anmälan om installation av eldstad, gjutjärnskamin ANNRAB START
2022-01-18 B-2022-57 GAMLESTAN 1:120 Emelie Forsman Anmälan om installation av eldstad, vedspis ANNRAB START
2022-01-19 B-2021-40 LYSE-BERGA 2:55 Blastal Marin Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/sjöbod JONFRI START
2022-01-21 B-2021-277 EVENSÅS 1:79 Eva Margareta Söderström Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus JONFRI START
2022-01-21 B-2021-1137 FLAT 2:23 Christel Börjesson Anmälan om komplementbyggnad LENBER START
2022-01-31 B-2021-666 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:480 Fiskebäckskils Hafskuranstalt AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang och receptionsbyggnad FRAARN START
2022-01-31 B-2021-1052 KYRKEBY 8:1 Elisabeth Mannsverk Anmälan om tillbyggnad av fritidshus JONFRI START
2022-01-31 B-2022-43 BRASTADS-ÖNA 1:1 Ingemar Karlsson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB START

Slutbesked
2022-01-03 B-2020-1146 STORA KORNÖ 1:68 Svante Palebo Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB SLUT
2022-01-04 B-2022-11 DJUPEDAL 1:17 Klara Katarina Hasselrot Anmälan i efterhand om installation av eldstad ANNRAB SLUT
2022-01-04 B-2021-1136 TUNTORP 4:174 Bo Rosén Anmälan i efterhand om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB SLUT
2022-01-07 B-2020-757 KLEVA 3:117 Stefan Loodh Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad FRAARN SLUT
2022-01-07 B-2018-431 SLÄTTEN 1:358 Gullmarns El & Fastigheter AB Ansökan om bygglov för ändring från tillfälligt boende till permanent boende FRAARN SLUT
2022-01-10 B-2020-1041 SLÄTTEN 9:3 Kristina Simson Anmälan för startbesked för tillbyggnad av enbostadshus LENBER SLUT
2022-01-10 B-2021-256 TORPET 1:68 Arne Skogan Ansökan om bygglov för plank LENBER SLUT
2022-01-10 B-2021-580 KLEVA 3:100 Anna Katharina Mulec Anmälan om komplementbyggnad, attefall LENBER SLUT
2022-01-10 B-2019-511 IMMESTAD 3:7 Richard Veldre Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus JONFRI SLUT
2022-01-18 B-2020-109 KRONBERGET 4:1 Henry Bensköld Ansöka  om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN SLUT
2022-01-19 B-2021-831 ÖHED 4:1 Svenska UMTS nät AB Anmälan om rivning och borttagning av teknikbod JONFRI SLUT
2022-01-20 B-2021-502 SKAFTÖ-BACKA 3:393 Said Peder Karlsson Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB SLUT
2022-01-20 B-2020-1144 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 6:5 Vegard Söraunet BESLUT Ansökan om bygglov för fasadändring, utbyggnad, inglasning och ändrad planlösning samt anmälan om väsentlig ändring av VA och bärande konstruktion CECSEG SLUT
2022-01-20 B-2020-764 KYRKVIK 1:39 Ljupco Ilievski Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring på enbostadshus samt uppförande av plank CECSEG SLUT
2022-01-24 B-2020-803 SIVIK 1:15 Fredrik Forsberg Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelhall FRAARN SLUT
2022-01-25 B-2016-116 SKAFTÖ-BACKA 3:351 NET4MOBILITY HB ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV TELETORN OCH TEKNIKBOD LINSIL SLUT
2022-01-31 B-2021-75 ULSERÖD 1:230 Fredrik Andersson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage FRAARN SLUT

Handläggare: Anneli Rabbentorp, Frans Arneng, Lena Bergqvist, Jonatan Friberg, Cecilia Segerstedt, Ebba Holmström, Linda Siljhage



Bostadsanpassningsbidrag januari 2022

Kommun Beslutsdatum Diarienummer Rubrik Bidrag

Lysekil 2022-01-04 B-2021-781 Beviljas - Anpassning av badrum, ramp, sovrum 108 514

Lysekil 2022-01-11 B-2022-32 Beviljas - Spisvakt 7 000 Summa

Lysekil 2022-01-18 B-2021-988 Beviljas - Dörrautomatik 30 383 152 601

Lysekil 2022-01-18 B-2020-984 Beviljas - Spisvakt 3 359

Lysekil 2022-01-27 B-2022-54 Beviljas - Spisvakt 3 345

Munkedal 2022-01-03 B-2022-2 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för återkommande besiktning av trapphiss. 1 658 Summa

Munkedal 2022-01-13 B-2021-1117 Beviljas - Anpassning av handfat och dörr till toalett 14 926 250 924

Munkedal 2022-01-17 B-2021-923 Beviljas- Anpassning av dusch genom flytt av tvättmaskin. Breddning av fyra dörrar. 138 450

Munkedal 2022-01-17 B-2022-55 Beviljas - Ramp 95 890

Sotenäs 2022-01-03 B-2021-979 Beviljas - Anpassning av belysning i kök och badrum 8 007

Sotenäs 2022-01-04 B-2022-13 Beviljas - Stödhandtag i entrétrapp 3 750

Sotenäs 2022-01-12 B-2022-46 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 4 236 Summa

Sotenäs 2022-01-12 B-2022-47 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 1 813 49 164

Sotenäs 2022-01-19 B-2022-68 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 1 813

Sotenäs 2022-01-21 B-2021-1065 Beviljas  Spisvakt 3 345

Sotenäs 2022-01-21 B-2022-79 Beviljas - Inbyggnad av hiss för att undvika svindel. 26 200



Beslutsdatum Diarienummer Fastighet Handläggarsignatu
2021-12-06 B-2021-1056 JOSKAR
2021-12-07 B-2021-1108 FOSSA 1:142 MYNSAN
2021-12-09 B-2020-447 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN
2021-12-06 B-2021-158 Skaftö-Backa 2:3 JOSKAR
2021-12-13 B-2021-942 Tuntorp 11:106 JOSKAR
2021-12-13 B-2021-1082 Tuntorp 11:101 JOSKAR
2022-01-04 B-2021-1124 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN
2022-01-19 B-2021-942 Tuntorp 11:106 JOSKAR
2022-01-31 B-2021-696 LÖNNDAL 1:155 JOSKAR
2022-01-31 B-2021-696 LÖNNDAL 1:155 JOSKAR
2022-02-08 B-2021-1082 Tuntorp 11:101 JOSKAR
2022-02-08 B-2021-1056 JOSKAR
2022-02-09 B-2021-1148 Tuntorp 11:78 FREKAR
2022-02-14 B-2021-1156 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN
2022-02-17 B-2022-97 KRONBERGET 1:82MIKLEN



Ärendemening Ärendetypkod
Markupplåtelse gällande förläggning av fiberkabel på fastigheten Ulseröd 1:64 MARK
Avstyckning berörande Fossa 1:142 AVSTYCK
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande LV-SA-73. Överlåtelse vid arv. SJÖBODS
Upprättande av avtal med fastighetsägare för Skaftö-Backa 2:3, Kuststigen. NATURVÅ
Ansökan om köp av tomtmark gällande Tuntorp 11:106 och Tuntorp 11:107. MARK
Ansökan om köp av tomtmark gällande Tuntorp 11:101 och Tuntorp 11:102. MARK
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande  VD-SG-3. Överlåtelse vid arv. SJÖBODS
Ansökan om köp av tomtmark gällande Tuntorp 11:106 och Tuntorp 11:107. MARK
Ansökan om markköp, del av Lönndal 1:7 MARK
Ansökan om markköp, del av Lönndal 1:7 MARK
Ansökan om köp av tomtmark gällande Tuntorp 11:101 och Tuntorp 11:102. MARK
Markupplåtelse gällande förläggning av fiberkabel på fastigheten Ulseröd 1:64 MARK
Ansökan om köp av tomtmark gällande Tuntorp 11:78. MARK
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande VD-SG-33. SJÖBODS
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande Rinkenäs 4. SJÖBODS



Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst 
Kontaktcenter, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Månad Ärende Lagrum Antal beslut Avslag Delavslag 

Januari 2022 

Färdtjänst Lag (1997:736) om 
färdtjänst 

6 

Riksfärdtjänst Lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering:

 3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C 

§ 7 Dnr 2021-000534 

Genomlysning av Rambo AB 

Sammanfattning 

Lysekils kommun är tillsammans med Tanums, Munkedals och Sotenäs kommun ägare av 
renhållningsbolaget Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag). 
Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB sköter på kommunernas 
uppdrag insamling av hushållsavfall och driver dessutom en konkurrensutsatt 
affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag.  

Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit ett behov 
av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar bedömningen att en genomlysning av Rambo AB kan ge 
värdefull kunskap för fortsatt utveckling av bolaget framåt. Parallellt bör ägarsamarbetet 
utvecklas för att skapa förutsättningar till god ägarstyrning framåt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med övriga ägare i Rambo AB genomföra en 
genomlysning av bolaget och dess verksamhet.  

Lysekils kommuns andel av utredningskostnaderna får inte överstiga 100 000 kr och 
finansieras ur kommundirektörens utvecklingsmedel. 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till att förlänga uppsägningstiden fram till 
och med 2022-09-30. 

Beslutet skickas till 

Sotenäs kommun 
Munkedals kommun 
Tanums kommun 
Rambo AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 8 Dnr 2022-000033 

Avfallsplan för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Ärendet gäller uppdrag till Rambo AB att upprätta avfallsplan för Sotenäs kommun 
gemensamt med Munkedals, Lysekils och Tanums kommuner. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt RAMBO (Regional avfallsanläggning i mellersta 
Bohuslän AB) att ta fram en avfallsplan för Lysekils kommun. Förutsatt att de andra 
ägarkommunerna lämnar motsvarande uppdrag ska arbetet genomföras gemensamt 
med samtliga fyra ägarkommuner.  

 Kommunstyrelsen uppdrar åt RAMBO att senast den 1 april 2022 inkomma med 
förslag till projektplan och projektorganisation för framtagande av avfallsplanen och 
uppdrar åt kommundirektören att, efter samråd med de andra tre kommunernas 
kommundirektörer godkänna densamma.  

 Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att 
framtagandet av avfallsplanen för Lysekils kommun sker i samarbete mellan 
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnads-förvaltningen samt också i 
dialog med Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB. 

 Avfallsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2023 för beslut i 
kommunfullmäktige därefter. 

Beslutet skickas till 

Rambo AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 11 Dnr 2021-000352 

2022 års löneöversyn inklusive strukturåtgärder  

Sammanfattning 

Lysekils kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del av detta ingår 
lönepolitiken som en viktig strategisk återkommande process, för att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla medarbetare.  

Utgångspunkter i löneavtalen är att lön ska stimulera till förbättringar av verksamheten 
genom individuell och differentierad lönesättning. Syftet är att verksamhetens mål ska 
uppnås genom att det blir ett tydligt samband mellan medarbetarnas motivation, bidrag till 
resultat/mål och deras löneutveckling.  

Inför 2022 års löneöversyn per 2022-03-31 kommer Vårdförbundets avtal att omförhandlas 
på nationell nivå. Övriga avtal är gällande och kan hanteras enligt rutin. Samtliga avtal 
innebär ny lön fr.o.m. 2022-04-01.  

Avtalen trycker särskilt på arbetsmiljön, kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt 
att ta hänsyn till både äldre medarbetare samt medarbetare som genom erfarenhet och 
bidrag över tid till att uppnå verksamhetens mål.   

Det ekonomiska utrymme som i kommunens budget för 2022 är avsatt för löneöversynen 
ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utrymmet fördelas med 2,8 procent till individuell 
lönesättning samt 0,2 procent till strukturella behov utifrån gjord kartläggning och analys. 
De större grupper där arbetsgivaren bland annat ser ett behov att kompensera med 
strukturmedel gäller för personal inom vård- och omsorg, skola- och barnomsorg samt inom 
bibliotek. Vidare finns behovet även inom kost- och städ. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördelningen av de 3 procent av lönekostnaderna som avsatts 
som ekonomiska medel för löneöversyn 2022 ska fördelas 2,8 procent till individuell 
lönesättning och 0,2 procent till strukturella behov. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fördela de strukturella 
medlen till förvaltningarna utifrån genomförd analys. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
HR-chef 
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Datum 

2022-01-17 

Dnr 

LKS 2021-000352 
 
Personalavdelningen 
Helen Karlsson, 
helen.karlsson@lysekil.se 
 
 

2022 års löneöversyn och ekonomiskt utrymme 

Sammanfattning 

Lysekils kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del av 
detta ingår lönepolitiken som en viktig strategisk återkommande process, för att 
kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Utgångspunkter i löneavtalen är att lön ska stimulera till förbättringar av 
verksamheten genom individuell och differentierad lönesättning. Syftet är att 
verksamhetens mål ska uppnås genom att det blir ett tydligt samband mellan 
medarbetarnas motivation, bidrag till resultat/mål och deras löneutveckling.  

Inför 2022 års löneöversyn per 2022-03-31 kommer Vårdförbundets avtal att 
omförhandlas på nationell nivå. Övriga avtal är gällande och kan hanteras enligt 
rutin. Samtliga avtal innebär ny lön fr.o.m. 2022-04-01.  

Avtalen trycker särskilt på arbetsmiljön, kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling samt att ta hänsyn till både äldre medarbetare samt 
medarbetare som genom erfarenhet och bidrag över tid till att uppnå 
verksamhetens mål.   

Det ekonomiska utrymme som i kommunens budget för 2022 är avsatt för 
löneöversynen ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utrymmet fördelas med 2,8 procent till 
individuell lönesättning samt 0,2 procent till strukturella behov utifrån gjord 
kartläggning och analys. De större grupper där arbetsgivaren bland annat ser ett 
behov att kompensera med strukturmedel gäller för personal inom vård- och 
omsorg, skola- och barnomsorg samt inom bibliotek. Vidare finns behovet även 
inom kost- och städ. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att fördelningen av de 3 procent av lönekostnaderna 
som avsatts som ekonomiska medel för löneöversyn 2022 ska fördelas 2,8 procent 
till individuell lönesättning och 0,2 procent till strukturella behov. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fördela de 
strukturella medlen till förvaltningarna utifrån genomförd analys.  

Ärendet 

Inför löneöversynen per 2022-04-01 finns centrala huvudöverenskommelser för 
samtliga fackliga organisationer utom Vårdförbundet som har sagt upp sitt avtal 
inför 2022. Centrala förhandlingar pågår mellan arbetsgivarorganisationen 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och OFR:s förbundsområde Hälso- och 
sjukvård där Vårdförbundet ingår. Utfallet av de centrala förhandlingarna kan 
naturligtvis komma att påverka löneprocessen och tidsramen för denna när det 
gäller Vårdförbundets yrkesgrupp.  
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De centrala avtalen förhandlades om under 2020 för Kommunal, och AKV (Vision, 
SSR och Ledarna). För båda dessa avtalsområden gäller ett 4-årigt avtal till och 
med 2024-03-31. Detta möjliggör ett längre perspektiv och medvetenhet i arbetet 
med löneöversyn.  

Samtliga avtal trycker särskilt på vikten av en god arbetsmiljö, 
kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt att ta hänsyn till äldre 
medarbetare och medarbetare som genom erfarenhet över tid bidrar till att uppnå 
verksamhetens mål.  

Avtalet för Kommunal innehåller fortsatt fasta nivåer och således har arbetsgivaren 
en skyldighet att uppfylla detta, sk garantinivå. Utöver ordinarie löneutrymme ska 
0,3 procent fördelas till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg under de 3 
första åren av avtalet. Parterna ska även arbeta gemensamt med att öka andelen 
heltidsarbetare. Parterna ska identifiera åtgärder för en mer hållbar 
arbetstidsförläggning samt initiera en kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer 
för att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö.  

Avtalet för AKV är fortsatt ett avtal utan angivna nivåer. Parterna ska på lokal nivå 
föra dialog om lönespridning och lönekarriär för kvinnodominerade yrkesgrupper 
samt ta fram goda exempel på karriärmodeller. Även AKV för in i avtalet att man 
tillsammans ska arbeta för en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Fortsatt 
partsgemensamt arbete om lönespridning samt om distansarbete.  

Förvaltningens synpunkter 

Lysekils kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del av 
detta ingår lönepolitiken som en viktig strategisk återkommande process, detta för 
att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Området blir allt viktigare 
med en arbetsmarknad som påverkas av demografiska förutsättningar som ökar 
konkurrensen om arbetskraften och utmanar kompetensförsörjningen. 

Utgångspunkter i löneavtalen är att lön ska stimulera till förbättringar av 
verksamheten genom individuell och differentierad lönesättning samt 
lönespridning. Syftet är att verksamhetens mål ska uppnås genom att det blir ett 
tydligt samband mellan medarbetarnas motivation, bidrag till resultat/mål och 
deras löneutveckling. Löneavtalen ska även skapa förutsättningar för att behålla 
och rekrytera personal där även marknadslöner har en fortsatt stor påverkan på 
kommunens löneutveckling.  

Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, 
arbetsresultat och lön, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. 
Kopplingen mellan arbetsprestation och lön ska vara tydlig.  

Det ekonomiska utrymme som i kommunens beslutade budget för 2022 är avsatt 
för löneöversynen ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Den långsiktiga och strukturella satsning som gjorts på personal inom utbildnings- 
och socialförvaltningen har syftat till att höja lönenivåerna utifrån ett 
kompetensförsörjnings-perspektiv, det vill säga att kunna rekrytera samt behålla 
personal. Under 2021 gick hela strukturen till dessa områden för att trycka på 
vikten av dessa yrkesgrupper.   

Inför kommande löneöversyn har HR-avdelningen genomfört en omvärldsanalys av 
löneläget i Lysekils kommun jämfört med närliggande kommuner som vi 
konkurrerar med när det gäller att behålla och rekrytera utbildad personal. 
Analysen visar att Lysekils kommun har behov av att höja vissa gruppers medellön 
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för att hamna i nivå med andra kommuner eller för att inte tappa mark i 
konkurrensen till övrig offentlig verksamhet och privat näringsliv.  

Vidare har en lönekartläggning gjorts utifrån diskrimineringslagen där en 
åtgärdsplan har lagts för att hantera vissa kvinnodominerade yrkesgrupper som har 
lägre lön i förhållande till likvärdiga mansdominerade yrkesgrupper. 

Även kartläggning av den interna lönestrukturen genomlyses och resultatet visar att 
likvärdiga yrkesgrupper ligger snett i förhållande till varandra vilket bör hanteras. 
Yrkesgrupperna återfinns inom samtliga förvaltningar enligt årets 
lönekartläggning.  

Den individuella lönesättningen görs utifrån gällande avtal och kommunens 
lönekriterier, vilka är i linje med medarbetar- och chefsplattform och bygger på 
medarbetarens prestation. All lönesättning, både individuell och strukturell, ska 
hanteras utifrån bedömning av prestation samt bedömning utifrån lönekriterierna. 
Det är viktigt att poängtera att individens möjlighet att kunna påverka sin 
lönehöjning utgörs till absolut största delen av den individuella lönesättningen. 
Detta syns också tydligt i de olika centrala avtalens intentioner.  

Förvaltningens bedömning är därför att kommunen som arbetsgivare bör sträva 
efter att använda den största delen av det budgeterade utrymmet till att möjliggöra 
individuell lönesättning. Struktur bör användas med försiktighet för att inte riskera 
att påverka lönestruktur eller lönesättningen på ett felaktigt sätt. Den ska användas 
där vi ser behov och då generellt sett endast för att öka hela gruppers medellöner 
utifrån den analys som föreligger.       

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utrymmet fördelas med 2,8 procent till 
individuell lönesättning samt 0,2 procent till strukturella behov utifrån gjord 
kartläggning och analys. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
strukturlönehöjning görs i de yrkesgrupper som är identifierade både utifrån ett 
lägre löneläge konkurrensmässigt samt de som är identifierade utifrån likvärdiga 
yrkesgrupper och diskrimineringsgrund. De större grupper där arbetsgivaren bland 
annat ser ett behov att kompensera med strukturmedel gäller för personal inom 
vård- och omsorg, skola- och barnomsorg samt inom bibliotek. Vidare finns 
behovet även inom kost- och städ. 

Karolina Samuelsson  
Kommundirektör 

Helen Karlsson 
HR-chef 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 
HR-chef 
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§ 7 Dnr 2022-000060 

Lokalförsörjningsplan 2022 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler för boenden och andra 
verksamheter, vilka växlar beroende på utveckling och omfattning över tid. 
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av 
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra 
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt. 
Planen skall uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den 
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen 2023 
Dimensionering och lokalisering av boendeplatser 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2023 för socialförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Avdelningschefer socialförvaltningen 
Förvaltningsekonom 
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2022-01-20 

Dnr 

SON 2022-000060 
 
Socialförvaltningen 
Eva Andersson,0523 - 61 33 89 
eva.b.andersson@lysekil.se 
 
 

Lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2023 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler för boenden och andra 
verksamheter, vilka växlar beroende på utveckling och omfattning över tid. 
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av 
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra 
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt. 

Planen skall uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den 
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2023 för socialförvaltningen. 

Ärendet 

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av verksamheterna och har identifierat 
följande läge och behov inför det kommande året. 

Behovet av psykiatriplatser bedöms vara täckt de närmaste åren i och med att med 
att det nya boendet i Lyse öppnats. 

Behovet av äldreboendeplatser bedöms vara tillgodosett minst fram t.o.m. 2025. 
Planering för fler äldreomsorgsplatser behöver påbörjas i början av 2023 för att ha 
beredskap och planering för ett ökat behov av platser 2026. 

Det finns en problematik för personer som är bostadslösa eller har svårt att finna 
bostad i Lysekils kommun. Socialförvaltningen har identifierat ett behov av boende 
för målgruppen motsvarande ca 3 - 5 personer. 

Lokal för familjecentral är under planering och är angeläget att slutföra så snabbt 
som möjligt. Det finns också behov av lokal för ungdomscentral under förutsättning 
av att sådant beslut fattas.    

Namn 
Förvaltningschef  
 

Bilaga/bilagor 

Lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen 2023 
Dimensionering och lokalisering av boendeplatser 2020 
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Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Avdelningschefer socialförvaltningen 
Förvaltningsekonom 
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Lokalförsörjningsplan socialförvaltningen 2023 

Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler samt ett växlande behov och 
omfattning beroende på verksamheternas utveckling och behov över tid. 
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av 
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra 
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt. 

Planen ska uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den 
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen.  

Äldreomsorg 

Prognos för framtida behov av särskilt boende har tidigare gjorts genom rak 
framskrivning av platsbehov utifrån SCB:s befolkningsprognos för Lysekils olika 
delområden 2019 - 2039 och genomsnittlig nyttjandegrad åren 2015 - 2017 per 
åldersgrupp.  

Prognosen utgår från den genomsnittliga nyttjandegraden för hela kommunen och 
inte från aktuell nyttjandegrad per delområde. Den genomsnittliga beläggningen 
under dessa år var 164 helårsplatser.  

I genomsnitt har 148 platser varit belagda under 2020. 

Under 2021 har motsvarande siffra varit 150 belagda platser. 

Uppgifterna om beläggningsgrad är hämtade ur verksamhetssystemet.  

För närvarande har kommunen 160 platser efter att Lysekilshemmet har ersatts av 
det nya äldreboendet i Fiskebäck.  

Platserna fördelar sig enligt nedan: 

Stångenäshemmet 40 

Skärgårdshemmet 40 

Fiskebäck  80 

Lokalbehov äldreomsorg 

När en person får boende beviljat har kommunen tre månader på sig att verkställa 
beslutet. Det vill säga tiden mellan beslut och inflyttning tillåts vara 90 dagar. 

Om tiden överstiger detta ska det rapporteras till IVO vilket kan resultera i att ett 
vite utdöms på grund av dröjsmål av verkställighet. 

Under 2021 var väntetiden mellan beslut och inflyttning 26 dagar i genomsnitt.  

Under 2020 gav kommunstyrelsen ett uppdrag om att genom extern utredning 
utreda framtida behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils kommun.  
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Rapporten är klar och har redovisats. En sammanfattning framgår nedan av 
utredningens resultat gällande boendeplatser. 

Inriktas rapport angående behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils kommun 

Behovet av äldreomsorgsplatser styrs främst av hur många som får beviljad plats på 
särskilt boende och hur länge de som får en plats bor kvar på det särskilda boendet. 

Osäkerhetsfaktorer är efterfrågan och antalet utifrån kommande personer som 
ansöker om boende i kommunen. Alla ansökningar ska enligt gällande lagstiftning 
behandlas lika oavsett om personerna är skrivna i kommunen eller ej vid 
ansökningstillfället.  

Inflödet av äldre med beslut om särskilt boende har varit relativt stabilt under  
2014 – 2021. Den genomsnittliga vistelsetiden har minskat under motsvarande 
period, främst för den grupp av boende som bott längre än fyra år. 

Den övergripande trenden pekar mot att färre personer flyttar in tidigt och bor 
länge på särskilt boende. Vistelsetiderna varierar oftast mellan 0 - 4 år 

En kortare genomsnittlig vistelsetid medför ett lägre behov av äldreomsorgsplatser. 

Medianvårdtiden i Lysekil är ca två år vilket är i samstämmighet med landet i stort. 

Antalet ansökningar till särskilt boende har varit stabilt under perioden 2014 - 2021 
med viss variation mellan enskilda månader. 

Den genomsnittliga tiden som man bor på särskilt boende har minskat 
kontinuerligt sedan 2014. Det indikerar att platsbehovet har minskat. Mycket talar 
för att den utvecklingen fortsätter och är stabil. 

En prognos för framtida behov av äldreomsorgsplatser bygger på nuläget och en 
framskrivning baserat på aktuell demografi. 

Det finns två scenarier enligt nedan: 

Scenario 1: Tillfällig minskning 

Ett första scenario är baserat på att efterfrågan på platser snabbt återhämtar den 
nedgång som skedde under 2020. 

Platsbehovet täcks i så fall fram till och med 2025.  

Scenario 2: Ny situation där efterfrågan är kvar i ett minskat behov 

(dagsläget) 

Detta baseras på utgångsläget 2020 där det fanns ett tiotal lediga platser i 
genomsnitt i befintligt öppet bestånd.  

Befintligt bestånd täcker då behovet fram till och med 2028.  

Utifrån ovanstående utredning, befolkningsstatistik samt hur efterfrågan på 
äldreboendeplatser blir framöver påverkas behovet av äldreomsorgsplatser. Den 
låga efterfrågan som troligen kan vara påverkat av Coronapandemin.  

I genomsnitt har 148 platser varit belagda under 2020. 

Under 2021 har motsvarande siffra varit 150 belagda platser. 

Under 2021 har en boendeenhet med 8 platser tomställts. Lokalerna ingår i 
befintligt kontrakt för hela Skärgårdshemmet.  
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Om behov av utökning av boendeplatser uppstår finns alltså lokaler för ytterligare  
8 platser tillgängliga för att starta verksamhet i. 

Trots den påverkan Coronapandemin kan ha gett är prognosen att kommunen har 
behovet av äldreboendeplatser tillgodosett minst fram till och med 2025. 

En viktig del i planeringen av äldreboende är också att om boendet ska bli 
kostnadseffektivt vad gäller driften behöver det inrymma 40 - 60 platser. Om 
behovet är lägre bör möjligheterna av tillbyggnad av befintligt boende att 
övervägas. 

Planering för fler äldreomsorgsplatser behöver påbörjas i början av 2023 för att 
ha beredskap och planering för ett ökat behov av platser 2026. 

Behov av trygghetsboende med tillhörande aktivitets/träffpunkt för äldre är 
angeläget att tillskapa på Skaftö.  

Lokalbehov LSS/socialpsykiatri 

För närvarande pågår en strukturell översyn över det totala bostadsbeståndet för 
personer med LSS-beslut och psykiatriboende enligt SoL 

Totalt finns 49 platser i LSS-boende, 11 platser i psykiatriboende samt ett boende 
för barn. 

Vid inventering och samtal med biståndsbedömarna i kommunen framgår att det 
finns fem vuxna personer som har så stora behov att en ansökan om gruppbostad 
enligt LSS skulle innebära ett gynnande beslut. Uppskattningsvis kan en till två 
personer förväntas göra ansökan inom fem till åtta år. Under samma period 
kommer troligen ungefär lika många flytta ut eller avlida, och behovet av 
gruppbostad enligt LSS kan därför förväntas vara konstant och täckas av nuvarande 
platser. 

Kommunen använder sig för närvarande av utomkommunala placeringar för LSS  
(en person) för psykiatriboende (två personer) samt för barn (fyra personer, varav 
tre vistas på så kallade skolplaceringar). 

Under 2021 utökades antalet platser på psykiatriboende från 11 till 15. Detta efter 
att behovet hade ökat under ett par år och kommunen behövt utöka antalet köpta 
platser i och med att det egna boendet var fullt. Nu, i och med det ökade antalet 
platser, har det varit möjligt att minska antalet köpta platser och behovet av platser 
på psykiatriboende bedöms vara tillgodosett de närmsta åren. 

Befintliga lokaler som idag används till LSS-boende är inte fullt ut tillgänglighets-
anpassade och boendena är ofta beläget i två plan vilket försvårar och fördyrar 
bemanningen och personalkostnaderna. Boendena är till stor del ägda av externa 
fastighetsägare.  

Föreningsgatan 22 och 26 är två gruppbostäder som ligger bredvid varandra och 
som inte är tillgänglighetsanpassade. Kontraktet löper fram till och med  
2025-12-31. 

Kvarngatan och Kronbergets gruppbostäder ligger också bredvid varandra och har 
visserligen hiss, men är i två plan, vilket kräver mer personal.  

Kontraktet på Kvarngatan löper fram till och med 2031-09-30.  

Kontraktet på Kronberget löper fram till och med 2026-09-30.  

http://www.lysekil.se/
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På lång sikt hade det varit bra att byta ut både boendena på Föreningsgatan och 
Kronberget samt Kvarngatan. Att ha två enheter i anslutning till varandra är dock 
en stor fördel, eftersom personalen då kan samarbeta på ett enkelt sätt vid behov. 

Ett annat alternativ kan då vara att samlokalisera Kronberget och Lindens 
gruppboende. 

Även Lindens gruppbostad har brister i tillgänglighetsanpassning. Det består av sex 
lägenheter, ligger på Badhusberget i två trappuppgångar och endast den ena 
trappuppgången har hiss. Det hade varit önskvärt att även Linden på sikt kunde få 
flytta till andra lokaler som ligger i ett plan.  

Kontraktet på Linden löper på fram till och med 2024-06-30. 

Med anledning av att alla gruppboenden för närvarande är bundna i relativt långa 
hyreskontrakt bedöms behovet av andra lokaler förutsätta att annan verksamhet 
kan överta och flytta in i nuvarande lokaler. Det är en förutsättning för att börja 
planering av alternativa lösningar. 

Ett nytt boende för barn enligt LSS startade under 2021 på Bro Häller och planering 
pågår för att flytta ihop verksamheten på Badhusberget med verksamheten på Bro 
Häller. Det finns möjlighet att ta emot ytterligare en brukare i det boendet. 

De lokaler som barnboendet nu är inrymda i är bra för LSS-verksamhet och 
behöver planeras för likande verksamhet när verksamhetsöverflyttningen är 
genomförd. 

Lokalbehov bostadslösa 

I samband med den nya lagen om trygg och effektiv hemgång från sjukhus för 
psykiatrin har kommunens planeringsdagar minskats drastiskt. Idag har 
kommunen tre dagar på sig att ta hem patienterna om inte betalningsansvar ska 
träda i kraft. 

Den aktuella målgruppen har olika psykiatriska problem och det är inte ovanligt att 
de saknar bostad. Dessutom är det svårt för dem att få kontrakt på en egen bostad 
då de inte sällan har betalningsanmärkningar och det kan ha förekommit 
misskötsel av boendet.  

Socialförvaltningen har identifierat ett behov av boende för målgruppen 
motsvarande ca 3 - 5 personer. 

Lokalbehov kontorslokaler 

Ny lokal för hemtjänsten behövs i Fiskebäckskil om nuvarande fastighet kommer 
att avvecklas från LysekilsBostäders fastighetsbestånd. 

Ny lokal för hemtjänsten behövs i Brastad om nuvarande fastighet avyttras av 
kooperativet Lysekils omsorgsbostäder. En sådan lokal skulle kunna samlokaliseras 
med ett nytt trygghetsboende om det byggs ett sådant invid Stångenäshemmet. 

Lokal för familjecentral och ungdomscentral är också ett kommande behov. Lokal 
för familjecentralen är framtagen till socialnämnden för beslut. Om en 
ungdomscentral ska startas är det lämpligt att de lokalerna finns i nära anslutning 
till familjecentralen. 

 

http://www.lysekil.se/
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Om uppdraget

Bakgrund. Kommunstyrelsen har fastställt ett projektdirektiv för en utredning om framtidens äldreomsorg. Kommundirektören är 
projektägare. 
Inom ramarna för utredningen ska kommunstyrelseförvaltningen genomföra en delutredning om framtida behov och inriktning samt 
lokalisering av särskilda boenden i kommunen. I direktiven konstateras att bedömningar om platsbehov på boenden behöver ta 
hänsyn till flera faktorer än demografisk utveckling, såsom förbättrad hälsa och funktion hos äldre samt äldres önskan om att bo kvar 
i det egna boendet i möjligaste mån. 
Mot bakgrund av det ökande antalet äldre i samhället är denna typ av utredningar ett viktigt underlag för kommunens långsiktiga 
strategi och för övergripande kapacitetsplanering. 

Syfte och mål. I denna rapport adresseras därför de frågor som ställs i delutredningen om behov och inriktning samt lokalisering av 
platser. I detta ingår:
- att bedöma kapacitetsbehovet på särskilda boenden framåt i tid
- att belysa lämplig lokalisering av eventuell utökad kapacitet
- att bedöma alternativ till särskilda boenden

Metod och genomförande. Uppdraget har genomförts med en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder. Först samlades 
data in från kommunens verksamhetssystem till och med februari 2020, för att analysera de samlade besluten inom äldreomsorgen
över tid. På så vis går det att följa flöden in och ut ur kommunens äldreomsorg utan eventuella effekter av Covid-19. Denna 
information kombineras sedan med data från övriga kommuner i Sverige som jämförelseunderlag. inRikta har byggt upp en egen 
databas för att kunna följa utvecklingen av platsbehov över tid, och baserat på kommuners olika förutsättningar. 
Dataanalyserna används sedan som underlag i semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner. Tack vare kombinationen av 
kvantitativ och kvalitativ metod kan intervjuerna avgränsas och fördjupas på de områden som är av störst relevans för helheten och 
hypoteser från dataanalysen kan bekräftas eller förkastas. 
Slutligen sammanställs observationerna i följande presentation tillsammans med slutsatser och rekommendationer för kommunen.
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Metodologiskt ramverk
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Effektivitet i resursfördelningen

Effektiv
resursanvändning

Effektiv
resursfördelning

Effektiv
helhet

Höj
ambitionsnivån

Resursfördelning belyser allokering av resurser. För äldreomsorgen är 
en sådan avvägning hur resurser ska fördelas mellan särskilt boende 
och ordinärt boende, det vill säga hur förvaltningen ska allokera resurser 
mellan boende kontra hemtjänst och hemsjukvård. 

Allokering av resurser till boenden innefattar också stora investeringar 
där det skapas en inlåsning till den resursen under lång tid framöver. 

Resursanvändning kan mätas 
i kostnader eller personalmått 
för att visa hur mycket resurser 
kommunen lägger på en viss 
insats. 

Effektivitet uppstår i relationen 
mellan utfall eller kvalitet och 
resursanvändning. Samma 
resurser kan ge mer eller 
mindre kvalitet. 

Effektiv helhet förutsätter 
både effektiv användning 
och fördelning av resurser 
för att de ska bidra till så 
mycket värdeskapande 
som möjligt.

I rapporten försöker vi 
belysa olika scenarion för 
att skapa en effektiv helhet 
inom äldreomsorgen i 
Lysekil med fokus på 
resursfördelning.  
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Kostnadsutvecklingen är god i relation till den förväntade kostnaden, tack vare att 
kostnaderna minskat inom särskilt boende. Totalt sett är kostnadsnivån i Lysekils 
kommun ungefär som en genomsnittlig kommun.
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Referenskostnad är ett mått på förväntad kostnad för 
äldreomsorgen i kommunen. I figuren kan ses att 
kostnaderna i Lysekils kommun varit högre än förväntat 
historiskt. Trenden har vänt och nettokostnaden är nu lägre 
än förväntat. Ambitionen med referenskostnaden är att den 
ska fånga objektiva faktorer som driver kostnader. En 
avvikelse mot förväntad kostnad ska bero på skilda 
ambitionsnivåer eller effektivitet.

I Lysekils kommun har kostnaderna minskat inom särskilt 
boende och de är nu på samma nivå som kostnader inom 
ordinärt boende. Detta är relativt ovanligt i en svensk kontext. 
Ofta överstiger kostnaderna inom särskilt boende 
kostnaderna inom ordinärt boende markant. 
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Kostnadsutvecklingen sticker ut jämfört med andra kommuner i underlaget, där 
övriga sett tydligt ökade kostnader de senaste fem åren. Kostnaderna för särskilt 
boende ser låga ut medan framförallt kostnader i hemtjänsten är höga. 
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tkr/80+inv.

-6.3% +22.9% +13.3% +9.0%        +8.1% +6.4% +13.9% +5.2% +7.1% +9.1%Förändring, total
Kostnad*** 2014-19

Lysekil sticker främst ut för att kostnaderna har minskat per invånare över 80 år. Kostnadsminskningen har skett inom 
särskilt boende och kostnaderna är låga i relation till kommunerna i jämförelsematerialet. Kostnaderna i ordinärt boende 
och då särskilt hemtjänsten är däremot höga. 
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Resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökningar tyder på att det finns en potential 
att utveckla brukarnöjdheten i Lysekil. Inga betydande skillnader kan ses mellan 
särskilt boende och hemtjänst. 
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Bemötande, förtroende och trygghet Socialstyrelsens brukarundersökningar ger vägledning kring 
kvaliteten inom äldreomsorgen. Även om kvalitet är svårt att 
mäta väljer vi ändå att titta på det kombinerade svaret för 
frågor gällande bemötande, förtroende och trygghet som vi 
anser är det skarpaste kvalitetsmåttet.

Andelen kan se låg ut i jämförelse med andra resultat från 
Socialstyrelsens brukarundersökningar. Det ska dock 
poängteras att de allra flesta är nöjda med äldreomsorgen. 
Att andelen är låg för detta kombinerade svar förklaras av att 
det dels är tre olika frågor där alla behöver ha positivt svar. 
Den andra är att svaret inte kan ha varit ”ganska” utan 
”mycket” [trygg, nöjd etc.].

För både särskilt boende och hemtjänst finns en 
utvecklingspotential i Lysekil i relation till övriga kommuner i 
jämförelsematerialet (samma som kostnadsjämförelserna 
gjorts med). 

Det finns på nationell nivå inga samband mellan kostnader 
och brukarupplevd kvalitet. Det går med andra ord att nå hög 
kvalitet till låga kostnader. En närmare bild där även 
kostnader vägs in ges på nästa sida och uppdelat för 
hemtjänst respektive särskilt boende.
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Inga samband kan ses där jämförbara kommuner uppvisar en koppling mellan 
resursanvändning och kvalitet. Det verkar vara andra delar som spelar in. I Lysekil har 
ett tydligt fokus på ledarskap lyfts i intervjuer som viktigt i arbetet framåt.
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Lysekils kommuns förbättringspotential förefaller ligga i att förbättra bemötande, skapa förtroende och trygghet inom hela 
äldreomsorgen. Trygghet är det område där förbättringspotentialen är störst. Därtill finns utrymme för att förbättra 
kostnadseffektiviteten framförallt inom hemvård i ordinärt boende. 
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Den demografiska utvecklingen kommer att innebära stora utmaningar för 
äldreomsorgen. Befolkningsprognosen visar att antalet äldre äldre kommer att öka 
markant i Lysekil. 
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Gruppen 85+ nyttjar omkring 60 
procent av platserna på särskilt 
boende. Gruppen över 90 år nyttjar 
nära 40 procent av platserna.

I närtid sker den demografiska ökningen i åldersgruppen 80-84 år, medan gruppen 65+ 
förändras relativt lite. Omkring år 2024 börjar gruppen 85-89 år växa markant. Omkring 
2030 når tillväxten gruppen över 90 år. Skillnaderna i behov och konsumtion av 
äldreomsorg är stor mellan åldersgrupperna. 
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Behovet av särskilt boende är tydligt kopplad till ålder. Andelen på särskilt boende 
kan sägas fördubblas för varje 5-års intervall.
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Andel i särskilt boende för olika åldersintervall

Lysekil 1:a kvartilen 4:e kvartilen

Figuren visar andelen i respektive åldersgrupp i Lysekil samt 
genomsnittet för de kommuner som är i första kvartilen (den 
fjärdedel av Sveriges kommuner med lägst andel invånare 
över 80 år på särskilt boende) och den fjärde kvartilen 
(fjärdedelen med högst andel på särskilt boende)

Andelen i en viss åldersgrupp som bor på särskilt boende 
ungefär fördubblas för varje 5-års intervall efter 75 år. 

Lysekils kommun följer i stort den samma mönster som landet i 
stort. Spridningen på kommunnivå är dock stor. Andelen i varje 
åldersgrupp har därtill minskat under lång tid, vilket beskrivs 
mer ingående på nästa sida. 

För att beskriva behovet av särskilt boende är det med andra 
ord av stor betydelse att bryta ner befolkningsprognosen i 5-
årsintervaller eller ännu finare. 

Befolkningsprognosen för Lysekils kommun visar att behoven i 
kommunen redan nu ökar, men att ökningen sker gradvis till en 
början. Det är dock tydligt att de demografiskt betingade 
behoven på längre sikt kommer öka i Lysekils kommun (se 
även tidigare sida).
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Generellt minskar andelen äldre som bor i särskilt boende och minskningstakten går 
snabbare i kommuner som haft en hög andel på särskilt boende. Den andel av äldre som 
kommunen har initialt är det som bäst förklarar vilken utveckling som kan förväntas.

Index bygger på historisk utveckling av andelen äldre i särskilt boende i drygt 160 svenska kommuner med start 2015, inRiktas bearbetning. Källa: Socialstyrelsens register.

Kommuner med liknande andel 80+ i särskilt boende Västra Götalands kommuner

Kommuner med lägst andel 80+ i särskilt boende

 Historiskt har den demografiska framskrivningen överskattat 
behovet av platser i särskilt boende. En lägre och lägre andel bor 
på särskilt boende för varje år. 

 Minskningstakten är påtaglig främst i de äldre ålderskategorierna. 
Andelen i åldern 65-74 har i många fall ökat, men från låga nivåer.

 Hos de kommuner som haft lägst andel på särskilt boende har 
andelen varit mer stabil. 

 Kommuner med liknande andel som Lysekils kommun (dec 2019) 
har i genomsnitt en minskande andel med ungefär 1% per år.
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I kommunen finns efter årsskiftet fyra boenden med total kapacitet om 190 platser, 
varav tio är korttidsplatser på Skärgårdshemmet. 

Boende Somatikplatser Demensplatser Korttidsplatser Totalt Övrigt

Lysekilshemmet 25 46 2 73 (71) Under avveckling. Ersätts av 
Fiskebäck när det öppnar.

Stångenäshemmet 30 10 40 (40) Tre av lägenheterna är 
parboendelägenheter

Skärgårdshemmet 30 18 10 58 (48) Ligger i anslutning till sjukhuset, 
där det även finns lediga lokaler 
i anslutning.

Gullvivan 12 12 (12) Tillfälligt stängd sedan 
sommaren 2019

Fiskebäck 20 60 80 (80) Öppnar höst/vinter 2020

Fram till sommaren 2019 var fyra boenden öppna och hade ett totalt utbud av 183 platser, varav tolv för korttidsvård. Med den
tillfälliga stängningen av Gullvivan minskade antalet till 171, fortfarande med tolv platser för korttidsvård. 

När Fiskebäck står färdigt kommer Lysekilshemmet att läggas ned. Detta innebär en ökning av antalet platser med totalt sju, och 
det inkluderar en minskning av antalet korttidsplatser till tio. Den totala kapaciteten blir då 190 platser. Av dessa är tio platser 
ämnade för korttidsvård som lämpligen bedrivs i anslutning till sjukhuset. 

Tabellen nedan beskriver nuvarande kapacitet på de särskilda boendena i Lysekils kommun och hur platserna fördelas mellan 
somatiska platser, demensplatser respektive korttidsplatser.  
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Kapaciteten varierar något över tid med omkring 160-180 platser i befintliga boenden
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Särskilda boenden

Lysekilshemmet ersätts av Fiskebäck vilket gör att kapaciteten 
hålls relativt konstant över tid när Lysekilshemmet stänger. 
Fiskebäck har något högre kapacitet med sju platser fler.

Återöppnande av Gullvivan innebär att kapaciteten ökar med 
ytterligare tolv platser.  

Andra boendeformer

Andra boendeformer kan ibland vara ett lämpligt alternativ till 
särskilt boende. Bostadsanpassning kan bidra till en trygg och 
säker hemmiljö men räcker inte alltid till. 

I Lysekils kommun beskrivs det finnas relativt låg tillgång till 
hyresbostäder som äldre kan flytta till när exempelvis en villa blir 
för stor eller svår att röra sig fritt i.

Trygghetsboenden möjliggör också för en högre grad av social 
gemenskap och gemensamma aktiviteter än andra 
boendeformer

Kommunen har ett utbud av både senior- och trygghetsbostäder 
med stora variationer i efterfrågan. Trygghetsbostäder har 
generellt en hög efterfrågan i Lysekil.

För de individer som inte har ett omsorgsbehov som motsvarar 
särskilt boende, men som har svårt att klara sig i det egna 
hemmet, skulle ett ökat utbud kunna ge en ökad trygghet i 
hemmet. Behovet av bostäder anpassade för äldre kommer 
sannolikt öka i takt med den demografiska utvecklingen.

Lysekilshemmet Fiskebäck

Stångenäshemmet

Skärgårdshemmet

Gullvivan
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Kapacitetsbehovet styrs främst av hur många som får en plats på särskilt boende 
(inflöde) och hur länge de som får en plats bor kvar på det särskilda boendet 
(vistelsetid). I denna del gör vi en djupare analys av faktorer som påverkar 
kapacitetsbehovet och som bedöms vara relevanta för Lysekils kommun. Vi fokuserar 
främst på inflödet och vistelsetiden.  
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Antalet ansökningar till särskilt boende uppvisar stora skillnader månad för månad. 
Den övergripande trenden har dock varit väldigt stabil de senaste åren. Detta trots att 
det förväntade behovet* har ökat markant de senaste åren.
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Ansökningar om säbo per månad (2014-2020/2)

*Mätt som referenskostnad äldreomsorg

Inflödet av äldre som fått beslut om särskilt boende är relativt 
stabilt under perioden. Vi noterar dock att det kan vara relativt 
stora svängningar från månad till månad, men att den långsiktiga 
trenden är relativt konstant. 

Antalet äldre i kommunen har dock ökat under mätperioden. 
Därmed kan vi konstatera att fler och fler äldre hellre får sin 
omsorg i ordinärt boende. 

Inga avslag har identifierats för ansökningar till särskilt boende. 
Detta indikerar en generös biståndshandläggning för särskilt 
boende, vilket också bekräftas i intervjuer. Kommunen har under 
perioden enbart haft korta kötider till särskilt boende. 

Lysekils kommun tillämpar även en modell där handläggarna inte 
har delegation för ärenden där hemtjänsten överstiger 120 
timmar. För de individer detta gäller arbetar handläggarna 
snarare med att motivera individen att söka till särskilt boende. 

Under perioden har vissa förändringar skett i demografin hos de 
äldre i Lysekil. Andelen i åldrarna 75-80 år har framförallt ökat 
medan övriga åldersgrupper legat relativt stabilt. I takt med att 
denna grupp blir äldre är det sannolikt att en ökad efterfrågan på 
särskilt boende kommer uppstå. 
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Vistelsetiden har minskat något och trenden förefaller vara stadig mot kortare 
vistelsetid
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Genomsnittlig vistelsetid* för äldre som bor på särskilt
boende (2014-2020/2)

*Mätt som antal dagar som den äldre bott på särskilt boende. Vistelsetiden avser samtliga individer på boendet vid en viss tidpunkt. 

Den genomsnittliga vistelsetiden har minskat något under 
perioden. Andelen äldre med en vistelsetid på under ett år 
har varit stabil. Däremot har andelen med långa 
vistelsetider på mellan fyra och åtta år minskat.

Medianvårdtiden är markant kortare än den genomsnittliga 
vistelsetiden, vilket visar att det i hög utsträckning är äldre 
med längre vistelsetider som driver upp medelvärdet. 

Den övergripande trenden pekar mot att färre bor väldigt 
länge på särskilt boende och att vistelsetiden i högre 
utsträckning koncentreras till vistelsetider på noll till fyra år. 

Att färre bor väldigt länge påverkar kapacitetsbehovet 
nedåt då dessa står för en betydande del av den totala 
kapaciteten. En kortare genomsnittlig vistelsetid med färre 
individer som bor länge på särskilt boende medför ett lägre 
kapacitetsbehov på sikt. Mönstret stödjer den bild som 
förmedlas i intervjuer om att de som flyttar in på särskilda 
boenden har allt större vårdbehov i relation till tidigare.

ca -15%
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Äldre som bor väldigt länge tar upp en betydande del av den totala kapaciteten av 
platser inom särskilt boende. Den gruppen har minskat över tid, en utveckling som 
sannolikt kommer fortsätta.
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Vistelsetid och andel av vårddygn för intervall av 
vistelsetider (2014-2020/2)

Andel personer Andel vårddygn (ackumulerat)

Läses: De individer med 3-4 års 
vistelsetid eller kortare (70%) står för 
40% av vårddygnen, eller på 
motsvarande vis att de som bor längre 
än 4 år (30%) tar 60% av kapaciteten 

*SKR 2020. 

Medianvårdtiden, mätt vid utflytt är knappt två år i Lysekil 
vilket i stort är i linje med hur det ser ut i landet i stort*. 
Medianvårdtiden nationellt är två år. 

Diagrammet visar att de som bor länge på särskilt boende tar 
upp en stor andel av det totala antalet vårddygn över en lång 
tidsperiod. En situation med många individer som bor länge 
på särskilt boende ökar kapacitetsbehovet. Det är en 
drivande faktor för behov att ha en stor andel äldre på 
särskilt boende.

Det har inte varit möjligt inom ramen för denna rapport att 
undersöka vad som är utmärkande för de som bor väldigt 
länge, särskilt då i form av behov. Med nuvarande trend mot 
färre som bor under väldigt lång tid blir detta mindre viktigt, 
men bryts trenden är det ett viktigt område att få kontroll 
över. Är det behov som kan lösas på ett effektivare sätt i 
ordinärt boende? 

Det har under intervjuerna lyfts att det finns vissa behov som 
är svåra att möta i ordinärt boende på ett kostnadseffektivt 
sätt. Ett exempel på detta är nattillsyn med långa restider 
som kan lösas med hjälp av välfärdsteknik.
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Arbetssätt och insatser som kan påverka behovet av särskilt boende

Myndighetsutövning
Lysekils kommun är inte restriktiva i sitt sätt att styra mot och bevilja särskilt boende. Avslag på en ansökan sker inte. Från 
intervjuerna framgår att handläggarna snarare motiverar äldre att söka särskilt boende. 
Generellt finns därmed utrymme för en mer stram biståndshandläggning. Om handläggningen förändras i någondera riktning 
påverkas även platsbehovet. 

Brytpunkt
En viktig anledning till den generösa biståndshandläggningen är brytpunkten där delegationen på beslut om hemtjänst över 120 
timmar per månad inte ges biståndshandläggarna utan beslutet ligger hos nämnd. Det saknas underlag som belyser om beslut om 
hemtjänst som är 120 timmar motsvarar ett faktiskt utförande om 120 timmar. Vidare framgår att schablonmodellen inte tar hänsyn 
till eventuella samordningsvinster för utförandet hos individer med omfattande beslut. 
Beslut om timmar fångar heller inte alla resurskrävande moment varför det också kan vara en underskattning av resursbehovet för 
att möta individens behov i ordinärt boende. Därutöver utgår denna så kallade brytpunkt för kostnadseffektivt utförande från en 
ögonblicksbild över kostnaden i hemtjänst och särskilt boende. För Lysekils kommun är kostnaden för hemtjänst särskilt hög, och 
kostnaden för särskilt boende låg, men detta kan förändras över tid. Därtill förefaller nämnden bevilja hemtjänst i hög utsträckning 
även över den aktuella brytpunktsnivån. 
Rättssäkerhet, likabehandling och den ekonomiska logiken bedömer vi är otydlig med nuvarande förfarande. Hur eventuella 
brytpunkter definieras och tillämpas kan få konsekvenser på platsbehovet. 

Inflöde och vistelsetid
Antal ansökningar om särskilt boende har varit stabilt under perioden, fast med stora fluktuationer mellan enskilda månader. Den
genomsnittliga tiden som de som bor på särskilt boende hittills har bott har minskat kontinuerligt sedan 2014. Detta indikerar att 
platsbehovet har minskat. Mycket talar också för att denna trend fortsätter, men förändringar i efterfrågan, som exempelvis kan 
komma av en förändrad syn på särskilt boende hos allmänheten, kan förändra och framförallt minska efterfrågan och därmed 
inflödet. En generös biståndsbedömning ger generellt längre vistelsetider och en stram ger generellt kortare vistelsetider.

Myndighet och bistånd
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Arbetssätt och insatser som kan påverka behovet av särskilt boende (fortsättning)

Insatser i ordinärt boende
Insatserna i ordinärt boende ligger till grund för att skapa trygghet hos individerna under den tid som vanligtvis föregår behovet av 
särskilt boende. En väl fungerande hemvård skapar förutsättningar för mindre behov av särskilt boende, samtidigt som en sämre
funktion i hemvården skapar ett större tryck på särskilt boende. 

Trygg hemgång
En specifik insats i ordinärt boende som har inverkan på platsbehovet är Trygg hemgång. Det är en särskild insats som i nuvarande 
form funnits i Lysekil sedan 2014. Insatsen beviljas framförallt till äldre vid utskrivning från slutenvård. Hemtagningen fungerar väl 
och kommunen har inga betalningsdagar enligt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård. Ett annat viktigt syfte med
insatsen Trygg hemgång är att den ska vara rehabiliterande för att brukaren ska återfå så mycket funktionsförmåga som möjligt. Vid 
intervjuer uppgavs att detta var ett område som kunde utvecklas, särskilt lyftes att tiden i insatsen ofta blev för lång och att det fanns 
en strävan mot att minska tiden till en vecka till skillnad från dagens två veckor. Den faktiska tiden i insatsen har inte kunnat följas 
upp inom ramen för denna rapport men längden på biståndsbeslut indikerar att närmare hälften av alla brukare haft ett beslut som
varit längre än två veckor. 

Korttidsvård
Korttidsvård sker på särskilda avdelningar och har i många fall en liknande målgrupp som Trygg hemgång. Korttidsvården används 
framförallt för äldre med behov som är mer omfattande än att kunna hanteras med en insats i det egna hemmet. En majoritet av de 
som skrivs ut från korttidsvården flyttar till ett särskilt boende efter insatsen. Vårdtiden för en korttidsvistelse har minskat sedan 2014 
och 70 procent av besluten är nu på två veckor eller mindre. På samma sätt som för Trygg hemgång är det ofta så att den intensiva 
rehabiliteringsperioden är under en begränsad tid så detta bedöms vara en positiv utveckling. På samma sätt som för inom särskilt 
boende tar längre vistelser upp en stor andel av kapaciteten, varvid de 30 procent av besluten som har längre beslut än två veckor 
bör granskas särskilt. 
Korttidsvård som insats kan vidare ha en tendens att driva mer mot särskilt boende, medan Trygg hemgång i större utsträckning
leder till fortsatta insatser i ordinärt boende. Avvägningen mellan dessa två insatser kan därför ha påverkan på behovet av platser.    

Ordinärt boende



23

Antalet belagda platser har länge varit relativt stabilt inom särskilt boende. En kraftig 
minskning kan ses från tidigt 2019 som har accelererat från hösten. Minskningen har 
fortsatt under våren 2020.
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En prognos eller ett scenario för behov av 
antalet platser inom särskilt boende bygger på 
ett nuläge och en framskrivning baserad på 
demografi. 

Val av nuläge är alltså centralt för utfallet. 

I nuläget finns ett påtagligt överutbud av 
platser inom särskilt boende på kort sikt. 
Gullvivan är tillfälligt stängt med 12 platser och 
Fiskebäck ska ersätta Lysekilshemmet vilket 
bidrar med ytterligare platser. Fiskebäck bidrar 
särskilt med ett ökat utbud av demensplatser. 

Dagens situation pekar mot ett överutbud på 
15-20 platser för hösten 2020. När Gullvivan 
öppnar igen ökas detta till 27-32 platser. En 
osäkerhetsfaktor i detta är att minskningen av 
antal belagda platser skett väldigt snabbt, om 
det enbart är en tillfällig effekt och att antalet 
ansökningar ökar kraftigt kan bilden förändras. 

Figur: Antal beslut om särskilt boende samt nya och avslutade 
per månad (2014-2020)
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Ett högre och ett lägre scenario presenteras för att hantera den osäkerhet som finns i 
prognosen och dess antaganden. 

Scenario: Ny baspunkt för minskat behov
Ett andra scenario är baserat på det utgångsläge som faktiskt 
gäller idag där det finns ett tiotal lediga platser i befintligt öppet 
bestånd. I övrigt gäller samma antaganden som för tidigare 
scenario. Befintligt bestånd täcker i detta scenario behovet fram 
till 2028, och med Gullvivan öppet täcks behovet fram till 2032. 
Innan dess har kommunen överkapacitet.  

Scenario: Tillfällig minskning
Ett första scenario är baserat på att efterfrågan på platser snabbt 
återhämtar den nedgång som skett senaste halvåret. 
Baspunkten i antal platser är full beläggning på Lysekilshemmet, 
Skärgårdshemmet och Stångenäshemmet. Andelen äldre på 
särskilt boende i varje ålderskategori minskar från det med 1% 
per år i linje med hur utvecklingen i andra kommuner med 
liknande förutsättnignar sett ut. Platsbehovet täcks i så fall fram 
till 2025 med de platser som tillkommer när Fiskebäck öppnar, 
utan Gullivans tolv platser. Med ett återöppnat Gullvivan är 
platsbehovet täckt fram till 2028 och fram till dess har kommunen 
överkapacitet.

Pågående 
minskning är 
tillfällig

Pågående 
minskning ger 
en permanent 
lägre nivå

De scenarion som presenteras bygger på att den 
nuvarande utvecklingen med ett relativt sett minskat 
nyttjande av särskilt boende fortsätter kontinuerligt. 
Skillnaden mellan de olika scenarion som läggs fram är 
vilket utgångsläge de är baserade på.
Förändringen som skett under 2019 och 2020 kan vara 
tillfällig eller mer permanent. Förvaltningen har uppgett att 
det fanns en oro för att det skulle uppstå en platsbrist när 
Gullvivan tillfälligt stängdes men att det sedan dess frigjorts 
flera platser för att nu ha ett betydande antal lediga platser.  
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Det är svårt att avgöra om nuvarande nedgång i beslut om särskilt boende är varaktig 
eller bara tillfällig. Mycket talar för att behovet ändå ökar, om än i långsammare takt än 
kommunens tidigare prognoser

100

120

140

160

180

200

220

240
Olika scenarion för platsbehov beroende av antaganden

Förvaltningens 
tidigare 
prognosantaganden

Sannolikt utfall är 
mellan dessa kurvor

*Kommuner med liknande andel i särskilt boende idag och kommuner i Västra Götalands län. Se sid XX.  

Faktiskt utfall för 
2019/07-
2020/02. Se sid 
23

Förvaltningens tidigare prognos utgår från en 
rak demografisk framskrivning. Denna 
utrednings scenarion är baserade på olika 
utgångspunkter men med demografisk 
framskrivning och en minskande andel i 
respektive åldersgrupp med 1% per år vilket är i 
linje med jämförbara kommuners* historiska 
utfall. Ett sannolikt utfallsrum bedöms vara 
någonstans mellan de senare. 

Den ljusgröna kurvan illustrerar det scenario där 
nuvarande minskning är mer tillfällig. Den 
mörkblå kurvan illustrerar scenariot där 
minskningen blir mer permanent. Båda dessa 
scenarion har ett underliggande antagande i att 
en högre andel av äldre med behov av 
kommunal omsorg får sina behov tillgodosedda i 
ordinärt boende. 

Observera 
olika skalor på 
tidsaxeln. 
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Tillgänglig kapacitet i förhållande till nuvarande och framtida behov och effektiv 
fördelning av resurser i Lysekils kommun

Kapacitet vs behov
Lysekil har, med Fiskebäck öppnat, 180 platser, fördelat på fyra boenden. Detta ger på kort sikt en överkapacitet på 22-27 platser. 
Överkapaciteten väntas finnas kvar mer än fem år till givet de scenarion som presenterats.  

Långsiktig trend bland kommuner i linje med utvecklingen i Lysekils kommun 
Särskilt boende som insats har förändrats radikalt sedan Ädelreformen*. De som bor har ett mer omfattande vård- och 
omsorgsbehov och vistelsetiderna har minskat betydligt över tid. För att kunna möta de behov som de boende har är ändamålsenlig 
utformning ett viktigt område. Både i form av lokaler och tillgång till hjälpmedel. Utformningen av ett boende blir särskilt viktig för 
äldre med en demenssjukdom där lokalerna spelar en stor roll för den kvalitet i vård och omsorg som kan levereras. 

Mer komplexa vårdbehov ställer höga krav på effektivitet i bemanning
Bemanning är en annan central fråga för utformning av särskilt boende. Större enheter, med 40 platser eller fler, har bättre 
förutsättningar att dela personalresurser än mindre enheter vilket ger lägre kostnader utan att behöva göra avkall på kvalitet. Större 
enheter har också bättre förutsättningar att säkra en god vård genom att det är lättare att säkra tillgång till kompetens, både gällande 
legitimerad personal och undersköterskor.  

Val av lokalisering är enklare för lättare boendeformer, särskilt boende ställer högre krav på specialisering
Att flytta till särskilt boende är en stor omställning för den äldre. I många fall finns en önskan om att flytta till ett boende nära 
hemmet. Denna önskan måste vägas mot förutsättningarna för kommunen att leverera den kvalitet i vård- och omsorg som 
[åtminstone] lagen ställer på kommunen. Även ekonomiska aspekter spelar här en betydande roll ifall mindre enheter ska etableras. 
För särskilt boende är individens behov av specialiserat stöd större, medan trygghetsboenden och andra lättare boendeformer ställer 
mindre krav på specialisering. De högre krav som ställs på ett särskilt boende idag jämfört med tidigare medför att det i vissa fall kan 
vara svårt att beakta önskemål om närhet, detta i markant högre utsträckning än för lättare boendeformer. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84delreformen

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84delreformen
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Illustrativ sammanfattning

Antal äldre

Kostnad

Hemtjänst Särskilt boende

Beskrivning

Punktinsatser för att möta 
behov. Hemtjänstens och 
hemsjukvårdens förmåga att 
möta individers behov i 
ordinärt boende förbättras 
ständigt, särskilt med stöd av 
ny teknik. Nya arbetssätt har 
ytterligare potential 

Omfattande insatser där 
behov av vård och omsorg 
finns över hela dygnet. Vanligt 
med demens eller kognitiv 
svikt alternativt omfattande 
somatiska besvär. 
Vistelsetiden minskar generellt 
och andelen äldre med särskilt 
boende minskar. 

Det kan uppstå ett gap 
mellan hemtjänst och särskilt 
boende. Vilken är bostadens 
roll i behovet? 
Det kan finnas behov av 
alternativa boendeformer 
som ger goda förutsättningar 
att ge trygghet och social 
utveckling. Hur ser det ut?

?
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Sammanfattning och övergripande slutsatser

 Lysekil står inför en betydande ökning av äldre i åldersgrupper över 80 år, de demografiskt betingade behoven kommer öka under 
de närmsta 10-15 åren. Ökningen har börjat och prognosticeras accelerera.

 Andelen äldre som bor på särskilt boende har minskat under en lång tid. Samtidigt bor de äldre som flyttar in också på särskilt 
boende under kortare tid än historiskt. Platsbehovet i relation till demografi har fortsatt minskat för kommuner med samma 
utgångsläge som Lysekils kommun. 

 Sett till faktisk beläggning har det inte gått att se den utvecklingen förrän tidigt 2019. Bakomliggande faktorer i minskad 
genomsnittlig vistelsetid gör att vår bedömning är att det inte enbart är en tillfällig effekt. Minskningen sker trots en enligt
utredningens bedömning generös biståndsbedömning. 

 Efterfrågan på bostäder där äldre kan bo om de har stora behov av omsorg kommer med stor sannolikhet att öka i takt med att 
fler blir äldre. Den grupp av äldre som har behov som är på en lägre nivå än vad som motiverar särskilt boende behöver fler 
alternativ och ökade valmöjligheter vid sidan om ordinärt boende, delvis i form av trygghetsboenden. Det går inte att säkert säga 
att marknaden kommer lösa detta behov. Det bör därför finnas gott fog för en satsning på trygghetsboenden i kommunen som ett 
alternativ ”mellan” ordinärt boende och särskilt boende. Dessa bör lokaliseras lokalt för att ge En utbyggd kapacitet med 
trygghetsbostäder skulle eventuellt kunna minska behovet av särskilda boendeplatser ytterligare utöver vad denna analys 
beskriver. 

 Behovet av kommunal omsorg ökar. De behov som kan mötas i ordinärt boende ökar för varje år som går. 
 Befintligt bestånd [under uppbyggnad] prognosticeras vara tillräckligt för att täcka invånarnas behov under relativt lång tid

framöver.
 Även med Gullvivan tillfälligt stängt kommer det sannolikt finnas en överkapacitet av platser inom särskilt boende i närtid.
 Det finns behov av att satsa på alternativa boendeformer som trygghetsboenden i kommunen. 
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Specifika slutsatser och rekommendationer

Hantering av överkapacitet
Slutsatser: I närtid finns det en överkapacitet på platser inom särskilt boende sett till befintligt nyttjande. Att ha lediga platser 
försvårar för en effektiv verksamhet då en effektiv personalplanering ofta kräver nära full beläggning på en enhet. Att ha tomma
platser spritt mellan boenden och enheter riskerar alltså att bli kostnadsdrivande i det korta perspektivet. Att återöppna Gullvivan 
skulle förstärka problemet med överkapacitet då lediga platser på avdelningarna driver mot ökade kostnader
Rekommendationer: Överväg förutsättningarna att tillfälligt stänga en avdelning och att inte återöppna Gullvivan när överutbudet är 
av nuvarande storlek.  
Planera för viss flexibilitet i kapacitetsförsörjning särskilt boende
Slutsatser: Alla prognoser är behäftade med osäkerhet. Det är alltså viktigt att löpande följa utvecklingen för att säkerställa att 
planeringen ligger rätt. Efterfrågan kan variera något, både upp och ner från vad som prognosticerats i rapporten. Om behovet av
platser oförutsett skulle ändras har förvaltningen signalerat att det finns förutsättningar att utöka eller minska kapaciteten, 
exempelvis på Stångenäshemmet, genom att nyttja angränsande mark eller vid utformning av kommande lokaler. Alternativ för att
minska ledig kapacitet kan handla om att avsätta platser för LSS-verksamhet för personer med omfattande somatiska besvär i 
befintliga boenden. Det senare alternativet kan dock riskera att binda kapacitet mer permanent. 
Rekommendationer: Förvaltningen bör även ha beredskap för att hantera en situation med ett långvarigt överutbud eller viss 
underkapacitet. Underkapacitet kan behöva hanteras om förvaltningen väljer att hålla sig i den lägre delen av prognosspannet med
låg kapacitet.   
Utveckla omhändertagandet i ordinärt boende och med alternativa boendeformer
Slutsatser: Antalet äldre kommer att öka markant i Lysekil och då kommer med all säkerhet behoven av äldreomsorg att öka. De 
scenarion som lagts fram i rapporten utgår från att en ökad andel av dessa vill och ska få sin omsorg i ordinärt boende vilket ställer 
krav på den organisationen. Hemtjänsten är idag relativt dyr i Lysekil, mätt i kostnad per beviljad timme och i kostnad per invånare 
över 80 år. Om en större andel av de äldre ska få sin hjälp av hemtjänsten bör detta vara ett prioriterat utvecklingsområde för 
förvaltningen. I detta ingår även att kommunen behöver säkra tillgång till alternativa boendeformer som trygghetsboenden. Arbete
pågår och bör fortsätta. Även digitalisering är ett viktigt område att prioritera för att personalresurserna ska räcka till på sikt. 
Rekommendationer: Prioritera att utveckla insatser i ordinärt boende och med alternativa boendeformer, med fokus på att förbättra 
effektiviteten utifrån ett helhetsperspektiv.
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Förslag till strategi för utveckling mot en effektiv helhet och långsiktigt hållbar 
äldreomsorg i Lysekils kommun

 Ha som grundstrategi att befintligt bestånd kommer vara tillräckligt för att möta behovet av platser inom särskilt boende
− Etablera alternativ strategi för hur en situation med både högre och lägre än förväntad efterfrågan ska hanteras!
− Sträva efter att inte ha en överkapacitet. Det är kostnadsdrivande utan att det adderar värde till de äldre.
− Följ löpande upp utvecklingen för att se vilka eventuella revideringar av strategin som behöver göras!

 Basera val av lokalisering av boenden på förutsättningar för att leverera en god och effektiv vård och omsorg.

 Prioritera mätning och utveckling av omsorg i ordinärt boende för en effektivare helhet. 
− Kostnadsutveckling är centralt om fler får sin omsorg i ordinärt boende.
− Utred hur olika behov möts i ordinärt boende och prioritera utvecklingsresurser till de områden där potential identifierats (ex. rehabiliterande insatser, 

nattillsyn).
− Säkerställ tillgång till alternativa boendeformer, såsom trygghetsboenden för att möta behoven hos den äldre befolkningen.
− Omvärdera eller utveckla brytpunktsresonemanget. Förutsättningarna att mäta resursanvändning inom hemtjänsten kommer att förbättras när TES är 

implementerat och därmed ge en bättre grund för var en eventuell brytpunkt går. 
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 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 avlår överklagandet.  

 

 Mark- och miljödomstolens dom F 2437-21 - Avstyckning berörande fastigheten Skaftö-Berg 2:9 i 

Lysekils kommun 

 Domslut: Mark- och miljödomsolen 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 
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