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Uppföljningsrapport 1 2022 samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 0,8 mnkr efter en
åtgärdsplan för budget i balans. Kostnadsökningar förväntas på livsmedel med
0,8 mnkr och på byggmaterial med 0,8 mnkr. Prognosen pekar på ett underskott på
ca 1,3 mnkr för gata park och ca 0,3 mnkr för plan och bygg. Enligt riktlinjerna för
ekonomistyrning ska nämnden dessutom återställa 0,9 mnkr av resultatet från
2019.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1 för 2022.
Ärendet
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 1).
Denna rapportering innehåller endast ekonomisk uppföljning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 1 för 2022
enligt bilaga.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 0,8 mnkr efter en
åtgärdsplan för budget i balans. Kostnadsökningar förväntas på livsmedel med
0,8 mnkr och på byggmaterial med 0,8 mnkr. Dessutom har gata park ett
underskott på ca 1,3 mnkr och plan och bygg ca 0,3 mnkr. Enligt riktlinjerna för
ekonomistyrning ska nämnden dessutom återställa 0,9 mnkr av resultatet från
2019.
Gata park har haft ett underskott på sin driftbudget under en längre tid. Detta har
finansierats via kortsiktiga åtgärder, personalvakanser och intäkter från övriga
verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019–2022 sparat 1,2 mnkr i
långsiktiga åtgärder. Kvar är ett underskott på 3,1 mnkr. Budgeten är uppbunden i
fasta kostnader och kostnadsutvecklingen är större än möjligheten till förändringar.
Livsmedelspriserna har ökat vilket kommer att påverka serviceavdelningens budget
med 0,8 mnkr. Budgeten bedöms ändå hållas efter att åtgärder för budget i balans
genomförts.
Fastighetsdriften räknar med kostnadsökningar för byggmaterial med 0,8 mnkr.
För att klara driftbudgeten behöver främst underhållsåtgärderna minskas.
Ett underskott prognostiseras på plan och bygg på ca 0,3 mnkr. Prognosen har tagit
höjd för risk för mindre intäkter för bygglov på grund av ökade byggkostnader
och minskad byggnation. Även lägre intäkter inom detaljplaneringen på grund
av personalfrånvaro bidrar till prognosen. För att hålla planarbetet igång krävs
konsultinsatser, vilket i sin tur kan ge högre kostnader.
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Hamnenheten har inför 2022 räknat upp sina taxor på småbåtshamnarna och
intäkterna för handelshamnarna kommer att gå upp något, vilket gör att budgeten
bedöms hållas.

Måns Werner
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Uppföljningsrapport 1 2022 samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1, 2022 omfattar uppföljning av ekonomi.

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i tkr

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

Intäkter

217 403

36 373

35 173

-1 200

217 769

366

Personalkostnader

-81 660

-13 166

-12 373

793

-80 635

1 024

Övriga kostnader

-154 532

-25 869

-25 151

718

-157 126

-2 593

Kapitalkostnader

-30 648

-5 108

-4 828

280

-30 212

436

-142

-24

-35

-11

-142

0

-49 579

-7 794

-7 214

580

-50 346

-767

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

2.2 Resultat och prognos per verksamhet
Verksamhet/enhet tkr

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

SBF o Nämnd

-3 382

-557

-506

-3 282

100

Kontaktcenter

-9 859

-1 622

-1 518

-9 726

133

Färdtjänst

-2 504

-417

-389

-2 504

0

-25 502

-4 238

-3 929

-26 802

-1 300

-3 968

-551

-376

-3 768

200

Tekniska avdelningen
· Gata, park
· Fastighetsdrift
Hamnenheten
· Småbåt

0

-12

-233

0

0

-1 905

-315

-339

-1 705

200

· Bilar

15

13

295

115

100

· Kost

51

58

136

51

0

· Städ

12

37

577

112

100

· Plan, bygg, mät

-4 358

-503

-1 036

-4 658

-300

· Bostadsanpassning

-1 932

-320

-596

-1 932

0

3 752

633

701

3 752

0

-49 580

-7 794

-7 213

-50 347

-767

.Hamn
Serviceavdelningen

Plan och byggavdelningen

· Mex
Summa

2.3 Uppföljning av åtgärder för budget i balans
Sparåtgärd, tkr

Beslut

Effekt

LEVA nytt skötselavtal from 220501

1 000

600

700

700

0

200

375

375

Minskat underhåll, minskade insatser för gestaltning, utsmyckning och
evenemang
Minskade utgifter Fastighet - Styra mot ett resultat på +200 tkr
Effekiviseringar kost, städ och bilar
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Sparåtgärd, tkr

Beslut

Effekt

Förbättra och fortsatt utveckla administrationen

266

123

Översyn och fortsatt justering av avtal, arrenden och avgifter

500

500

Tidsredovisning och fakturering

100

100

Minskade personalkostnader

150

40

Minskad tid effektiviserade nämndsmöten

100

100

3 191

2 738

Summa

Not

Trots åtgärder för budget i balans prognosticerar förvaltningen ett underskott på ca 770 tkr.
Utifrån ett resultatåterställningskrav på ca 840 tkr för 2022 kommer därför ytterligare
åtgärder att krävas motsvarande ca 1,6 mnkr. Detta kommer att påverka nämndens
verksamhet på flera sätt. Områden som behöver genomlysas:







Ekonomiska konsekvenser för driftbudgeten behöver beskrivas i alla beslut. Om inte
åtgärder ryms inom budget kommer prioriteringar att behöva göras.
Verksamheten kommer att behöva fokusera på grunduppdraget vilket även detta
kommer att innebära prioriteringar av åtgärder.
Analys av kommande pensionsavgångar för att i god tid kunna planera för
förändringar i personalstyrkan. Denna åtgärd behöver ses över en flerårsperiod.
Arbetsprocesser och tjänster behöver förenklas, effektiviseras och digitaliseras för att
frigöra tid.
En översyn av administrationen och organisationen behöver göras.
Intäktsfinansierade verksamheter behöver analyseras för att säkra en rimlig
kostnadstäckning. Vid behov kan taxor och avgifter behöva höjas.

Redovisade sparåtgärder på gator och parker väntas ge en spareffekt på ca 1,6 mnkr 2022.
Åtgärderna som innebär nedskärning av underhåll och utsmyckning får dock ses som
tillfälliga åtgärder eftersom kostnaderna inom verksamheten beräknas öka snabbare än det
är möjligt att effektivisera.

2.4 Investeringsredovisning
Investering, tkr

Budget år

Utfall ack

Prognos

-11 000

-136

-11 000

Tillgänglighetsanpassningar

-2 000

-29

-2 000

GC-väg Fiskebäckskil

-1 000

-13

-1 500

GC-Väg Kungsgatan

-1 300

-28

-1 300

GC-väg Skaftö Backa Näreby

Gator, vagar och parker
Reinvestering Gator och parker

-5 000

0

0

P-plats grundsund

-500

0

-500

Digital infartsskylt

-600

0

-600
-14 000

Fastigheter
Reinvesteringar Fastighet

-14 000

-1 531

Skaftöskola

-3 000

0

-700

Energieffektiviseringsåtgärder

-1 000

0

-1 000

Laddinfrastruktur laddstolpar

-2 000

0

-2 000

Blåstället lokalanpassning

-2 000

0

-2 000

-600

0

-700

Väderskydd Havsbadet
Kajer
N Bryggan vid Hamnservice

0

-9

0

Dykbryggan Havsbadet

0

-833

-1 000

Krabbfisketrappan Havets hus

-3 000

0

-3 000

Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja

-10 000

-50

-10 000

Mindre investeringar Grötöomr

-1 000

0

-1 000

Stadskajer

-3 000

-1

-2 711

Samhällsbyggnadsnämnd, Uppföljningsrapport 1, 2022

4(7)

Skyltar i havet

-500

0

0

-483

-600

-6 000

-9

-5 711

-500

0

-500

-68 000

-3 122

-62 422

Slutdel Valbodalen 25m+br.däck
Småbåtshamnar, bryggor
Inventarier SBN
Summa

-600

Kommentar
Prisökningar
Den senaste tiden har priserna på byggmaterial och bränsle ökat markant. Priset på
byggmaterial har i snitt ökat cirka 30 %, för vissa material har ökningen varit större. Detta
påverkar kostnaderna för fastighetsinvesteringar då upp till 65 % av projektens budget är
materialkostnader. Om prisökningarna håller i sig bedöms det kunna påverka
investeringsbudgeten med upp till 10 mnkr. Prognosen är osäker då prisökningarna slår olika
och det är osäkert om de är tillfälliga eller kommer att hålla i sig.
Utifrån kostnadsförändringarna behöver en anpassning av investeringsplanen göras.
Möjligheten att vänta ett tag med beställningar av vissa investeringar bör övervägas. Om
många kommuner och annan offentlig verksamhet samtidigt drar ned för mycket på sina
investeringar kan det dock innebära en risk att bidra till en lågkonjunktur. Hur prognosen för
investeringarna faller ut beror till stor del på hur kommunen väljer att agera.
Även projekt för kajer och bryggor påverkas av de snabbt ökande priserna. Utrymmet för att
genomföra planerade projekt minskar, vilket leder till att anläggningarna riskerar att bli mer
eftersatta. En uppskattning ger att ca 1 mnkr av investeringsbudgetens 6 mnkr kommer att
ätas upp av inflationen. Detta blir svårt att hantera med tanke på det dåliga skicket på många
av anläggningarna.
Reinvesteringar
Trots prisökningar ligger prognosen kvar på budget för reinvesteringar inom fastighet och
gata park. Prisökningar kommer att medföra att underhållsprojekt flyttas fram till 2023,
vilket bidrar till att underhållsskulden ökar.
Investeringar
En rad påbörjade investeringar som budgeterats till 2021 behöver flyttas med över till 2022.
Enligt riktlinjerna uppdateras detta via beslut i april. Aktuella investeringar för att flyttas är





Dykbryggan (ersatte krabbfisketrappan, total budget 3,0 mnkr), 2,2 mnkr flyttas
Norra bryggan vid hamnservice, total budget 2,0 mnkr flyttas
Oljesaneringsutrustning total budget 1,2 mnkr flyttas
Gång- och cykelväg Fiskebäckskil (total budget 2,0 mnkr) 1,5 mnkr flyttas

Gång- och cykelväg Skaftö Backa Näreby avser ett medfinansieringsavtal till trafikverket där
5 mnkr är Lysekils kommuns del av finansieringen. Avtalet ska tecknas under 2022 men
utbetalning kan ske någon gång under 2022-2025 beroende på när Trafikverket lägger in
projektet i sin planering.

2.5 Exploateringsredovisning
Total
kalkyl

Tidigare
nedlagt

Tronebacken

80 000

0

0

Spjösvik

28 000

0

12 000

Grönskult

5 400

0

5 400

5 400

40 000

0

0

1 200

0

900

Kassaflöden (tkr)

Prognos
2022

BU22

Plan23

Plan24

Plan25

Plan26

0

5 000

30 000

25 000

20 000

12 000

12 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

300

300

0

0

0

Inkomster

Torvemyr 2
Tuntorp
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Summa inkomster

154 600

0

18 300

17 700

17 300

34 000

45 000

40 000

Tronebacken

-57 797

-12 048

0

-5 000

-26 000

-14 749

0

0

Spjösvik

-22 000

-7 448

-6 248

-6 248

-8 304

0

0

0

Grönskult

-8 800

-2 751

-6 049

0

0

0

0

0

-30 941

-156

0

0

0

-10 000

-20 785

0

-845

-6

-839

-430

0

0

0

0

-120 383

-22 409

-13 136

-11 678

-34 304

-24 749

-20 785

0

34 217

-22 409

5 164

6 022

-17 004

9 251

24 215

40 000

Utgifter

Torvemyr 2
Tuntorp
Summa utgifter
Driftkostnader
Netto

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
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. I mars och april kommer etapp 1 och
anslutningsavgifterna för el och VA regleras med Leva. När regleringen är gjord kan kalkylen
uppdateras.
Grönskult
Intresse från Grönskult markförvaltning, bestående av tolv lokala företagare, att exploatera
detaljplanelagt verksamhetsområde. Pågående projektering med förväntad leverans inom
kort. Marköverlåtelseavtal ska förhandlas samt gå upp för beslut i SBN före sommaren.
Därefter kan tillstånd sökas och byggnation startas upp.
Torvemyr 2
Planering för ca 50 bostäder med en blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt möjlighet
för kontor, handel och hantverk . Detaljplanen har vunnit laga kraft under 2021. Förstudie
kan påbörjas på antingen Torvemyr 2 eller Tronebacken efter att Spjösvik kommit en bit in i
försäljningsprocessen.
Tuntorp
Planering för 35000 kvm verksamhetsmark utanför Brastad. Markarbeten går i gång under
2022. Intressenter till en del försäljning finns.

2.6 Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 0,8 mnkr efter en
åtgärdsplan för budget i balans. Kostnadsökningar förväntas på livsmedel med 0,8 mnkr och
på byggmaterial med 0,8 mnkr. Dessutom har gata park ett underskott på ca 1,3 mnkr och
plan och bygg ca 0,3 mnkr. Enligt riktlinjerna för ekonomistyrning ska nämnden dessutom
återställa 0,9 mnkr av resultatet från 2019.
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Gata park har haft ett underskott på sin driftbudget under en längre tid. Detta har
finansierats via kortsiktiga åtgärder, personalvakanser och intäkter från övriga verksamheter.
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019-2022 sparat 1,2 mnkr i långsiktiga åtgärder.
Kvar är ett underskott på 3,1 mnkr. Budgeten är uppbunden i fasta kostnader och
kostnadsutvecklingen är större än möjligheten till förändringar.
Livsmedelspriserna har ökat vilket kommer att påverka serviceavdelningens budget med 0,8
mnkr. Budgeten bedöms ändå hållas efter att åtgärder för budget i balans genomförts.
Fastighetsdriften räknar med kostnadsökningar för byggmaterial med 0,8 mnkr. För att klara
driftbudgeten behöver främst underhållsåtgärderna minskas.
Ett underskott prognostiseras på plan och bygg på ca 0,3 mnkr. Prognosen har tagit höjd för
risk för mindre intäkter för bygglov på grund av ökade byggkostnader och minskad
byggnation. Även lägre intäkter inom detaljplaneringen på grund av personalfrånvaro bidrar
till prognosen. För att hålla planarbetet igång krävs konsultinsatser, vilket i sin tur kan ge
högre kostnader.
Hamnenheten har inför 2022 räknat upp sina taxor på småbåtshamnarna och intäkterna för
handelshamnarna kommer att gå upp något, vilket gör att budgeten bedöms hållas.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-23

SBN 2022-000124

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising,
linda.wising@lysekil.se

Åtgärdsplan för budget i balans 2022
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren gått med negativt resultat. Utifrån
detta har nämnden för 2022 ett krav på återställning av resultatet på 840 tkr. En
åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans behöver därför tas fram.
Förvaltningen har arbetat fram åtgärder för budget i balans. Trots dessa pekar
prognosen i uppföljning 1 på ett underskott på ca 770 tkr för 2022, Detta innebär
att det krävs ytterligare åtgärder motsvarande ca 1,6 mnkr för att nå målet om
resultatåterställning. För att klara detta och för att skapa en mer långsiktigt hållbar
ekonomisk situation för förvaltningen krävs mer genomgående åtgärder, vilket
kommer att påverka nämndens verksamhet på flera sätt.
Flera av åtgärderna kräver arbete under längre tid än 2022 och effekten behöver ses
över en flerårsperiod. Åtgärderna kommer att påverka förvaltningens verksamhet
och möjligheten att bidra till arbete i enlighet med kommunens vision och
utvecklingsambitioner.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner åtgärdsplan för budget i balans.
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren gått med negativt resultat. Utifrån
detta har nämnden för 2022 ett krav på återställning av resultatet på 840 tkr.
Nämnden ansvarar för att hantera budgetavvikelser för drift- och
investeringsverksamheten på lämpligt sätt. Vid negativa avvikelser ska
förvaltningschef lämna förslag på åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans.
Åtgärdsplanen ska följas upp och rapporteras i den löpande uppföljningen till
kommunstyrelsen.
Förvaltningens utredning
För 2021 visade samhällsbyggnadsnämnden ett underskott på 2,1 mnkr. Efter
prognosen per oktober som visade på ett underskott på 0,7 mnkr tillkom kostnader
för snöröjning och ett ökat lager för förbrukningsvaror för bättre beredskap för
pandemin. Snöröjningen medförde sammantaget kostnader på 1,2 mnkr över
budget. Under 2021 har också material- och bränslekostnader ökat vilket bedöms
påverka både drifts- och investeringsbudgeten för 2022.
Under 2021 har förvaltningen arbetat med en rad åtgärder som gett vissa
kortsiktiga effekter. För att komma vidare krävs mer långsiktiga åtgärder. Det är
främst inom gata och parks verksamhet som förvaltningen går med underskott.
Gata park har haft ett underskott på sina fasta kostnader under en längre tid och
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förvaltningen ser inga snabba lösningar för att komma till rätta med situationen.
Arbete med åtgärdsplan
I arbetet med åtgärdsplan har förvaltningen har haft avstämningar med respektive
verksamhet för att klarlägga de ekonomiska förutsättningarna och ta fram lämpliga
åtgärder. Utifrån detta har följande åtgärder tagits fram.
Besparingar genom nytt driftavtal med LEVA
Minskat underhåll och utsmyckning i den offentliga miljön
Minskade utgifter inom fastighetsenheten
Effektiviseringar i verksamheten
Översyn av avtal, taxor och arrenden
Ökad fakturering utifrån tidsredovisning
Summa

600 tkr
700 tkr
200 tkr
640 tkr
500 tkr
100 tkr
2740 tkr

Trots ovanstående åtgärder prognosticerar förvaltningen ett underskott på ca 770
tkr för 2022, vilket innebär att det krävs ytterligare åtgärder motsvarande ca 1,6
mnkr för att nå målet om resultatåterställning. För att klara detta och för att skapa
en mer långsiktigt hållbar ekonomisk situation för förvaltningen krävs mer
genomgående åtgärder, vilket kommer att påverka nämndens verksamhet på flera
sätt.
Fortsatt arbete med åtgärdsplan
För att nå målet för resultatåterställning 2022 arbetar förvaltningen vidare med
åtgärder inom följande områden
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Ekonomiska konsekvenser för driftbudgeten behöver beskrivas i alla beslut.
Om inte uppdrag ryms inom budget kommer prioriteringar att behöva
göras.
Verksamheten behöver fokusera på grunduppdraget vilket innebär
prioriteringar av åtgärder som inte ryms inom ordinarie uppdrag.
Arbetsprocesser och tjänster behöver förenklas, effektiviseras och
digitaliseras för att frigöra tid.
En översyn av förvaltningens administration och organisation behöver göras
för att se möjligheter till effektiviseringar.
En analys behöver göras av kommande pensionsavgångar för att i god tid
kunna planera för förändringar i personalstyrkan.
En analys behöver göras av kostnader för varje verksamhetsområde i
jämförelse med budget. Utifrån detta kan ambitionsnivån behöva justeras.
Som exempel på detta behöver skötselnivåer för utemiljön styras genom det
nya driftavtalet med LEVA.
För intäktsfinansierade verksamheter behöver kostnader för att bedriva
verksamheten jämföras med motsvarande intäkter för att bedöma om
kostnadstäckningsgraden är rätt. Vid behov kan taxor och avgifter behöva
höjas.
Byte till energieffektivare belysning för att minska kostnader för
belysningsanläggningen.
Översyn av underhållskostnader.
Förvaltningen har de senaste åren arbetat fram underhållsplaner inom flera
områden. Dessa pekar på ett stort underhållsbehov inom flera områden,
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vilket medför årliga underhållskostnader som inte ryms inom budgeten. Att
enbart skära ned på underhållet får ses som tillfälliga och kortsiktiga
åtgärder eftersom behovet inte förändras. Tvärtom medför detta efterhand
att underhållsskulden ökar. En analys behöver därför göras av hur stort
ekonomiskt utrymme för underhållsarbete budgeten tillåter och utifrån
detta göra en bedömning av om alla anläggningar på sikt kan behållas. Detta
gäller särskilt kajer och bryggor där underhållet har varit mycket eftersatt
under lång tid.
Bedömning
Trots arbete enligt ovan är prognosen att nämnden inte klarar
resultatåterställningskravet för 2022. Flera av åtgärderna kräver arbete under
längre tid än 2022 och effekten behöver ses över en flerårsperiod. Åtgärder som
innebär nedskärning av underhåll och utsmyckning får ses som tillfälliga åtgärder
eftersom kostnaderna på grund av eftersatt underhåll beräknas öka snabbare än det
är möjligt att effektivisera. Åtgärderna kommer att påverka förvaltningens
verksamhet och möjligheten att bidra till arbete i enlighet med kommunens vision
och utvecklingsambitioner.

Måns Werner
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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SBN 2021-000755

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising,
linda.wising@lysekil.se

Reviderad delegationsordning
Sammanfattning
Förvaltningen har förslag på justeringar i nuvarande delegationsordning. Syftet
med delegation är att avlasta samhällsbyggnadsnämndens ärenden av mer
rutinartad karaktär. Delegationsordningen har uppdaterats för att få till snabbare,
effektivare men även tydligare processer inom bland annat ekonomi, upphandling,
hyror, arrende och hamnfrågor.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till
delegationsordning att gälla fr o m 2022-04-01.
Ärendet
Förvaltningen har förslag på justeringar i nuvarande delegationsordning. Nämnden
har möjlighet att delegera beslut till förvaltningen för en effektivare verksamhet.
Snabbare ärendehantering ger kundnytta.
Förvaltningens utredning
Samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsordning ska regelbundet ses över för
att vara aktuell och följa organisationen samt att rätt person har rätt delegation.
Syftet med delegationen är att avlasta samhällsbyggnadsnämndens ärenden av mer
rutinartad karaktär. Delegationsordningen har uppdaterats för att få till snabbare,
effektivare men även tydligare processer inom bland annat ekonomi, upphandling,
hyror, arrende och hamnfrågor. I vissa kommentarsfält förklaras det tydligare vad
delegationsbeslutet innebär och hur det ska användas.
Justeringar behövs göras under ärendetyp i avsnitt 3. Ekonomiärende/upphandling
av varor och tjänster, avsnitt 4. Investeringar samt köp och försäljning av fast
egendom, fastighetsregleringar mm, avsnitt 5. Hyror, arrenden och övriga
nyttjanderätter, avsnitt 8. hamnfrågor och avsnitt 9. Ärenden enligt PBL samt
anslutande författningar och föreskrifter. Justeringarna är markerade i rött. Det har
även gjorts justeringar för delegat och ersättare som är markerat i rött.

Måns Werner
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare befordran till berörda
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verksamhetsområde
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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
AC

Kommundirektör
Administrativ chef

PBL
PBF

FC
EC
KS
SBN
SBNO

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

FBL
FL
KL
BAB
PBB

Mex
Gata
Traf
Stad

AvdC

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

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

LOU

Lagen om offentlig upphandling
(2016:1145)

Mark- och exploateringsingenjör

LFS
AL
LL
LGS

HandlB

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

AssB

Assistent bygg

LOL

BAB

Handläggare bostadsanpassning

LFF

Blov

Bygglovhandläggare

FFF

Sark

Stadsarkitekt

LKP

Binsp
Bark
GIS
Mät
Plan
Adm
Komv
Komu
HandlM
HamnK
HandlH

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

FBL

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

EnC

FGS
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1.Generella förutsättningar
Ärendetyp 1:1-24

Delegat

Ersättare

1:1

Yttrande till myndigheter och dyl. av ej
principiell natur.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:2

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

FC
AvdC

AvdC
FC

1:3

Ändra överklagat beslut enligt FL § 37–
39.

FC

KD

1:4

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

AvdC
FC

FC
KD

1:5

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

AvdC

Handl
FC

AvdC
EnC

Handl
AvdC

1:7

Avge yttrande till domstol med anledning
av beslut om sekretess.

FC
AvdC

AvdC
FC

1:8

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

SBNO

1:9

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

SBNO

1:10

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

FC

KD

1:11

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

FC

KD

1:6

Kommentar
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1:12

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

AvdC

FC

1:13

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

AvdC

Berörd
AvdC
FC

1:14

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

Berörd
Handlägga
re

Berörd
AvdC

1:15

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

Berörd
Handlägga
re

AvdC

1:16

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

FC

KD

1:17

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

FC

KD

1:18

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

FC

KD

1:19

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

FC

KD

1:20

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

FC
Handlägga
re

EnC

1:21

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

FC
AvdC

AvdC
FC

1:22

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

1:23
1:24

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

Rätt till vidaredelegering

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

2:2

Ärendetyp 2:1-2

Delegat

Ersättare

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

Berörd
handlägga
re
Komv

KOMV
EnC

Berörd
handlägga
re
Komv

KOMV
EnC

Kommentar

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

3:2

3:3

3:4

Ärendetyp 3:1-10

Delegat

Ersättare

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

FC

EC

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



3:5

högst 50 tkr
över 50 tkr

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

Över 3 mkr

Kommentar

Berörd AvdC
Rapporteras inte till
nämnd.
AvdC EnC
EC AvdC
KD FC

EC AvdC
KD FC
EC KD

EC
KD

KD
Rapporteras inte till
nämnd

FC AvdC
EC

EC FC
KD

EnC
AvdC
FC
SBN
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3:6

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

FC

KOMU

3:7

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

FC

KD

Berörd
AvdC

FC

3:9

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

KOMU

EC

3:10

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

Behörig
anställd
vid anlitad
inköpscentral

EC

3:8

Tecknande av avtal
görs av behöriga
firmatecknare enligt
särskilt upprättad
förteckning

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

4. Investeringar samt köp och försäljning av fast egendom,
fastighetsregleringar mm
4:1

NY

4:2

Ärendetyp 4:1-10
Omfördelning av medel för nya
investeringsprojekt upp till 1 mnkr.
Över 1 mnkr

Delegat
FC

Ersättare
KD

Kommentar
Avser nya
investeringar

SBN

KD

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

AvdC

FC

Rapporteras inte till
nämnd.

FC

KD

Kan vidaredelegeras
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.

8

4:3

4:4

4:5

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

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

Mex

AvdC

Mex
FC AvdC
SBN
Mex

FC AvdC
FC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex
FC AvdC
SBN

FC AvdC
FC

AvdC

5.Hyror, arrenden och övriga nyttjanderätter
5:1

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

5:2

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

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

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

Delegat
Mex

Ersättare
AvdC

HandlM

Mex

AvdC

FC

EnC

AvdC

AvdC

FC

AvdC

FC

Kommentar

Rapporteras inte till
nämnd.
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NY

Företräda Lysekils kommun i tvister
som rör hyresavtal.

FC

KD

Kan vidaredelegeras.

5:3

Upplåtelse av torghandelsplats samt
övriga torghandelsärenden.

Traf

AvdC EnC

Rapporteras inte till
nämnd.

5:4

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

Traf

AvdC EnC

Rapporteras inte till
nämnd.

5:5

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

FC

AvdC

EnC
AvdC
FC

AvdC
FC
KD

Rapporteras inte till
nämnd.

NY

Teckna internhyresavtal.

FC

KD

NY

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

EnC

AvdC

AvdC

FC

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

Delegat
AvdC
Plan

Ersättare
Plan
AvdC

6:2

Avvisa för sent inkommen överklagan
av detaljplan enligt PBL.

AvdC
Plan

Plan
AvdC

6:3

Ingå planavtal.

AvdC

FC

6:4

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

FC
AvdC

AvdC
FC

Rapporteras inte till
nämnd.

Rapporteras inte till
nämnd.

6. Planfrågor
6:1

Kommentar
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7. Trafikärenden
7:1

7:2

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

Delegat
Traf

Ersättare
AvdC EnC

Kommentar
Gäller ej beslut i
trafikärenden av
principiell natur.
Rapporteras inte till
nämnd.

Trafikärenden i ovanstående avseenden
när beslutet är av principiell natur.

SBN

A.Alla löpande trafiksäkerhetsärenden.

Traf

AvdC EnC

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

Traf

EnC

Gäller ej beslut i
trafikärenden av
principiell natur.
Rapporteras inte till
nämnd.

SBN
7:3

7:4
7:5
7:6

7:7

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

Traf

AvdC EnC

Rapporteras inte till
nämnd.

Traf

AvdC EnC

Rapporteras inte till
nämnd.

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC

Traf

AvdC EnC
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8. Hamnfrågor
8:1

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

8:2

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

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

Delegat
AvdCEnC

Ersättare
FCAvdC

FC

KD

SBN
Hamnk

EnC

EnC
Handlägga
re ASS

FC
Berörd
AvdC

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

Komv
HandlH

EnC

Ny

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

EnC

FC

NY

Avsteg från taxor samt återbetalning.

EnC

FC

8:3














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

Kommentar

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

Utbetalning av skadestånd upp till ett
prisbasbelopp.

FC

KD

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

9:1

9:2

Ärendetyp 9:1-9:55

Delegat

Ersättare

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

Blov
Sark
Bark
HandlB
AssB

AvdC

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

AvdC

9:3

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

9:4

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

Blov
Sark
Bark

AvdC

9:5

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

AvdC

9:6

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

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

AvdC

Kommentar

AvdC

AvdC

Bygglov, rivningslov, marklov mm
9:7

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

9:8

Beslut om villkorsbesked.
9 kap. 19 § PBL

AvdC
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9:9

Beslut om anståndsförklaring.
9 kap. 28 § PBL

Blov
Sark
Bark
Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

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.

9:11

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

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

AvdC

9:12

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

Sark
Blov
Bark

AvdC

9:13

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

Sark
Blov
Bark
Binsp
HandlB

AvdC

AvdC

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

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

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

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

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

Blov
Sark
Bark
Binsp
HandlB

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.

AvdC
Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC
D. Ny-, till- och/eller

ombyggnad samt ändring av
kiosk, transformatorstation,
avloppspumpsstation och
därmed jämförlig byggnad.
9 kap. 30 § PBL
9:15

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





9:16

9:17

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

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

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

C. Beslut om lov, när en
detaljplans
genomförandetid har gått ut
och utöver vad som följer av
9 kap. 31 b §, för en åtgärd

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

AvdC
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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

HandlB

AvdC

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

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

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

AvdC

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område
9:20

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC
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9:21

9:22

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

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

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

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

Beslut om föreläggande för byggherren
att ge in de ytterligare handlingar som
behövs för nämndens prövning i fråga
om startbesked.

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC
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10 kap. 22 § första stycket 2 PBL
9:24

HandlB
AssB

A. Beslut om startbesked,

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

AvdC

B. Startbesked enligt 10

AssB

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

10 kap.23 § PBL

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

9:25

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

9:26

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

9:27

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:28

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:29

Besluta att utse ny kontrollansvarig
10 kap. 13 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:30

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

AvdC
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9:31

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:32

Beslut om interimistiskt slutbesked.
10 kap. 36 § PBL

AvdC

9:33

A.

Beslut om slutbesked.
10 kap. 34 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB
Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark

B.

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

AssB
HandlB

AvdC

AvdC

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

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:35

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:36

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

AvdC
Blov
Sark
Bark

Sark
Blov
Bark
AvdC

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
9:37

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

Kan medföra
ersättningsskyldighet
enligt 14 kap. 2 § PBL
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9:38

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

Blov
Sark
Bark

AvdC

9:39

Beslut om ingripandebesked.
11 kap. 7 § PBL

AvdC

9:40

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

9:41

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

9:42

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

9:43

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

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

9:44

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

AvdC

9:45

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark

9:46

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

Blov
Sark
Binsp
Bark
HandlB

AvdC

9:47

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

9:48

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

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

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Bark
Blov
Sark
Binsp
Bark
AvdC

AvdC

AvdC
Blov
Sark
Binsp
Bark

Blov
Sark
Binsp
Bark
AvdC

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

9:50

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

9:51

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

9:52

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

9:53

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

AvdC

FC

Ansökan till
tingsrätten om vite

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

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

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
AssB

AvdC

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

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

Blov
Sark
Binsp
HandlB
Bark
AssB

AvdC

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

Ärendetyp 10:1

Delegat

Ersättare

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

Kommentar

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

Delegat

Ersättare

11:1

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om förhandsbesked
eller bygglov bör avgöras innan
fastighetsbildning sker.
4 kap. 25 § FBL

Sark
Bark

AvdC

11:2

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

Sark
Bark

AvdC

11:3

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

Sark
Mex
Bark

AvdC

11:4

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

Blov
Sark
Mex
Mät
GIS
Bark

AvdC

Ärendetyp 12:1-12:3

Delegat

Ersättare

Besluta att begära förrättning.
18 § första stycket 3 AL

Mex

AvdC

Kommentar

12. Anläggningslagen (1973:1149)
12:1

Kommentar
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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

Delegat
Blov
Sark
Bark

Ersättare
AvdC

Blov
Sark
Bark

AvdC

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

13:2

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om förhandsbesked
eller bygglov bör avgöras innan
upplåtelse av ledningsrätt sker.
19 § LL
Godkänna beslut eller åtgärd.
28 § LL

Kommentar

14. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,samt förordningen (1998:929)
om gaturenhållning och skyltning
Ärendetyp 14:1-14:6

Delegat

Ersättare

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

Kommentar

Förutsätter delegation
av beslutanderätten
från länsstyrelsen i
enlighet med 6 §
första stycket FGS
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14:3

Avge yttrande till länsstyrelsen.
4 § första stycket FGS

Blov
Sark
Bark

AvdC

14:4

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

Blov
Sark
Binsp
Bark

AvdC

14:5

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

Traf

AvdC
EnC

14:6

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

FCAvdC

AvdCFC

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

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.

15:2

Besluta om att fastställa
lägenhetsnummer.11 § LOL

Mät

GIS

Rapporteras inte till
nämnd.

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

Ärendetyp 16:1

Delegat

Ersättare

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

BAB

Binsp
AvdC
EnC

Kommentar
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-17

SBN 2022-000007

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Margareta Govik,
margareta.govik@lysekil.se

Svar på skrivelse om gång- och cykelväg från Torpetkrysset
till Fiskebäck äldreboende
Sammanfattning
Lysekils kommun, samhällsbyggnadsnämnden har fått in en begäran av Lysekils
Omsorgsbostäder att omgående bygga en säker gång- och cykelväg från Torpetkrysset till Fiskebäck.
Förvaltningen har i uppdrag att bygga en säker gång- och cykelväg till Fiskebäck
och den kommer att byggas när detaljplanen är antagen och mark finns att bygga
på.
Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att svara Lysekils
Omsorgsbostäder att det kommer att byggas en säker gång- och cykelväg från
Torpetkrysset till Fiskebäck men att denna inte kan anläggas omgående utan när
detaljplanen är antagen och mark finns att bygga på.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som eget yttrande skicka förvaltningens
tjänsteskrivelse som svar till Lysekils Omsorgsbostäder.
Ärendet
Lysekils kommun, samhällsbyggnadsnämnden har fått in en begäran av Lysekils
omsorgsbostäder att omgående bygga en säker gång- och cykelväg från Torpetkrysset till Fiskebäck.
Arbetet med att bygga en gång- och cykelväg till äldreboendet som tidigare
planerats innefattar markköp. Denna process har dragits ut på tiden och har nu
pausats på grund av att kommunen bestämt sig för att detaljplanera hela sträckan
till väg 161.
Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att svara Lysekils
omsorgsbostäder att det kommer att byggas en säker gång- och cykelväg från
Torpetkrysset till Fiskebäck men att denna inte kan anläggas omgående utan när
detaljplanen är antagen och mark finns att bygga på.
Förvaltningens synpunkter
Fiskebäck, Tronebacken och Ulseröd är områden som är föremål för förändring
genom etablering av ett äldreboende och kommande planer för villaområde.
Dessa områden ligger med utfarter längs gamla väg 162 från Lysekil mot Ulseröd.
Etableringarna kräver säkra och tillgänglighetsanpassade gång och cykelvägar.
Enligt kommande cykelplan planerar Lysekils kommun att bygga ett framtida
huvudcykelstråk från Dalskogen mot Ulseröd för anslutning till väg 161 längs gamla
162:an där sträckan kring äldreboendet ingår.
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Dnr

SBN 2022-000007

Det kommer att innebära en säker cykelväg för boende och besökare till samtliga
områden längs vägen och bidra till en mer hållbar miljö.
Arbetet med att bygga en gång- och cykelväg till äldreboendet som tidigare
planerats innefattar markköp. Denna process har dragits ut på tiden samt har nu
pausats på grund av att kommunen i stället bestämt sig för att detaljplanera hela
sträckan till väg 161. När detaljplanen är antagen och mark finns att bygga på så
kommer gång- och cykelbanan att byggas.
Trafiksäkerheten för fotgängare som ska korsa vägen vid gångpassagen har höjts
och är tillfredställande men Lysekils kommun kan lägga in önskemål om
fartkontroller i området till polismyndighet.

Måns Werner
Förvaltningschef

Margareta Govik
Enhetschef

Bilaga
Skrivelse från omsorgsbostäder
Beslutet skickas till
Lysekils omsorgsbostäder
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-18

SBN 2022-000148

Samhällsbyggnadsförvaltningen/hamnenheten
Elinor Jensen
ellinor.jensen@lysekil.se

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i
Lysekils kommun
Sammanfattning
Hamnenheten ansvar i dag för 8 offentliga toaletter i olika delar av kommunen.
Detta ingår inte i hamnenhetens uppdrag och det finns heller ingen finansiering för
dessa toaletter.
De alternativ som finns är att låta fastighetsenheten ta över skötseln, men inte
heller här finns det någon finansiering. Man kan också stänga av toaletterna med
försämrad service för allmänheten som följd. Slutligen kan man ta betalt av
besökarna på toaletterna, detta säkerställer service samt att det finns finansiering
av toaletterna.
Dock finns det ingen beslutad taxa för offentliga toaletter.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa avgift
på offentliga toaletter i hamnområden i Lysekils kommun under 2022.
Ärendet
Hamnenheten ansvarar i dag för 8 offentliga toaletter.
Att tillhandahålla offentliga toaletter ingår inte i hamnenhetens uppdrag och i
dagsläget har hamnenheten, som är helt taxefinansierad, inga möjligheter att få
intäkter som täcker dessa kostnader. I praktiken innebär det att det är kunderna
med fasta båtplatser som finansierar de offentliga toaletterna.
Dessutom finns efterfrågan från olika aktörer om att iordningsställa fler toaletter i
våra hamnområden.
På grund av att det inte finns budget för att driva toaletter och inte heller att utöka
antalet toaletter har förvaltningen tagit fram ett förslag på hur kommunen kan
tillmötesgå behovet.
Förvaltningens synpunkter
Hamnenheten ansvarar idag för 8 offentliga toaletter









Grötö (vid KBV)
Kolholmarna (vid ”Drevia”)
Havsbadet
Norra Hamnen
Långevik
Valbodalen
Östra kajen Grundsund
Västra kajen Grundsund
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Dessutom finns det önskemål och behov av ytterligare en toalett vid Värbo,
Grundsund.
De totala kostnaderna för en toalett beräknas till minst 20 000kr/år men är svåra
att beräkna p.g.a. att kostnaderna för toaletterna oftast slås ihop med
gästhamnstoaletter och servicehus.
Kostnaderna härrör från hyror, kapitaltjänstkostnader, drift, underhåll och framför
allt städning.
Att tillhandahålla offentliga toaletter ingår inte i hamnenhetens uppdrag och i
dagsläget har hamnenheten, som är helt taxefinansierad, inga möjligheter att få
intäkter som täcker dessa kostnader. I praktiken innebär det att det är kunderna
med fasta båtplatser som finansierar de offentliga toaletterna.
Utifrån det finns tre alternativ
1. Driften för de offentliga toaletterna övergår till fastighetsenheten. Dock har
inte heller fastighetsenheten någon finansiering för dessa toaletter, varvid
problemet bara förskjuts.
2. Stängning av toaletterna. Detta leder till minskad service för medborgare
och gäster i områden som är välbesökta året runt men särskilt under
sommarhalvåret och där behovet av offentliga toaletter är stort.
3. Att hamnenheten får ta betalt från besökarna för de offentliga toaletterna.
Den bästa lösningen torde vara att hamnenheten får lov att ta betalt för sin service
med offentliga toaletter. Dock finns inte den avgiften med i nu beslutade taxor,
varför ett interimistiskt beslut att införa avgifter för enhetens toaletter redan 2022
hade varit önskvärt. Under året är en översyn av enhetens taxor planerad och på så
sätt kan man arbeta in avgiften för toaletterna permanent fr.o.m. 2023.

Måns Werner
Förvaltningschef

Ellinor Jensen
Hamnchef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/hamnenheten
Ekonomiavdelningen
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2022-02-11

SBN 2022-000160

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Jeanette Norgren 072-896 60 24 Konsult
jeanette.norgren@lysekil.se

Verksamhetsmark i Tuntorp industriområde, del av Tuntorp
8:1
Sammanfattning
Förvaltningen arbetar med förberedande åtgärder för att så småningom kunna
försälja återstående verksamhetsmark inom detaljplan för Tuntorp industriområde,
1484-P87/3. De förberedande arbeten är bland annat breddning av Trafikverkets
väg, byggnation av gata samt tillse att teknisk försörjning i form av EL och VA finns.
Då utgifterna ökat så behöver även försäljningspriset justeras för att få täckning för
kommunens utgifter för området. Nytt föreslaget försäljningspris är 125 kr/kvm,
men att de två intressenter som under flera år efterfrågat köp av ca 3000kvm mark
var inom området undantas prishöjningen, om köp genomförs under 2022.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till
försäljningspris av industrimark i Tuntorp till 125kr/kvm, med undantag för
förvaltningens pågående försäljning.
Ärendet
Detaljplanen för Tuntorp industriområde, 1484-P87/3 i Brastad antogs 1987.
Planområdet är ca 8 ha, varav 3,5 ha industrimark återstår och är i kommunal ägo.
Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen ansvarar
för utbyggnad av gatan in i området och för parkmarken. Geoteknisk utredning för
gatan har genomförts och visar att sättningar på uppåt 35 cm kan förekomma vid
byggnation av en meterhög vägbank. Kostanden för byggnation av gatan uppskattas
till 500 000kr inkl den geotekniska utredningen.
Tillfartsväg till det outbyggda industriområdet går via allmänväg, som förvaltas av
Trafikverket. Redan i detaljplanen varslades det om att vägen behöver breddas. Ett
medfinansieringsavtal och ett tilläggsavtal är tecknat med Trafikverket för genomförande av åtgärden. Trafikverket har uppskattat kostanden för åtgärden till drygt
1,4 Mkr, där till kommer indexreglering och eventuella oförutsedda kostnader. En
betydligt högre summa än vad som upptagits i tidigare kalkyler.
LEVA i Lysekil som planerar vatten- och elförsörjning samt omhändertagande av
avloppsvatten från området har varslat för utgifter på runt 1 miljon kronor, vilka
troligtvis kommer debiteras exploatören, vilket i detta fall är Lysekils kommun.
Med anledning av ovanstående beräknade kostnadsökning, så visar exploateringskalkylen för Tuntorps utbyggnad på ett negativt projektnetto. Det innebär alltså att
kommunens intäkter för försäljningen av marken inte längre täcker alla utgifterna i
projektet. Kommunen har dessutom mycket begränsat med verksamhetsmark i
Dalskogen, vilket är den enda kommunala verksamhetsmark som idag finns till
försäljning.
Kvartersmarken för småindustri är inte tänkt att iordningsställas innan försäljning
utan kommer säljas i /befintligt skick. De som väljer att etablera sig här behöver
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själva utreda markförhållandena och markplanera sina tomter. Anslutningsavgifter
för t.ex. el och VA ingår ej i försäljningspriset.
I samhällsbyggnadsnämnden (2020-04-30 § 92) fastställdes försäljningspriset till
100kr/kvm. Priset grundade sig på en värdeutlåtande från 2019 som angav ett
marknadsvärde mellan 50-100kr/kvm samt då kalkylerade utgifter.
Av ovanstående anledningar föreslås en justering av prissättningen för återstående
industrimark i Tuntorp, och nytt förslag på försäljningspris är 125 kr/kvm.
Undantag från detta beslut
Det finns två intressenter som under flera år aktivt framfört intresse att få köpa ca
3000 kvm mark var inom detta område. Förslagsvis undantas en sådan försäljning
denna prisjustering, om försäljningen genomförs under 2022. Skulle de försålda
tomterna överstiga en areal på 3300kvm (3000kvm +10%) så försäljs tillkommande mark (den över 3000kvm) för det nya fastställda priset. Till exempel så
kan en tomt på exempelvis 4200kvm försäljs för 3000kvm á 100kr/kvm +
1000kvm á 125kr/kvm (om det blir det nya fastställda priset).

Måns Werner
Förvaltningschef

Jeanette Norgren
Konsult Mark- och exploatering

Beslutet skickas till
Avdelningen för plan och bygg
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Jeanette Norgren, 072-896 60 24, konsult
jeanette.norgren@lysekil.se

Grönskult industriområde, Grönskult 2:90
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i april år 2020 att fram till och med
2022-04-30 tilldela Grönskult markförvaltning ensamrätt att förhandla om köp av
kvartersmark för industri på Grönskult industriområde. Efter detta beslut har
förvaltningen och Grönskult markförvaltning arbetat för att lösa de återstående
utmaningarna i form av hantering av dagvatten, utformning av väg samt mark- och
bergsförhållanden. Av flera anledningar har arbetet dragit ut på tiden och tidplanen
för marköverlåtelseavtalet fått skjutits fram. Till exempel levererades projekteringshandlingarna från ÅF Infrastructure först i februari i år. Förvaltningen föreslår
därför en förlängning av tilldelningsbeslutet. Nytt sista datum för upprättande av
marköverlåtelseavtal föreslås vara 2022-08-31. Skulle förhandlingen inte landa i
något avtal innan augusti månads utgång 2022 (2022-08-31) så förfaller
tilldelningen och kommunen står fri att tilldela annan intressent.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlänga Grönskult markförvaltnings
ensamrätt fram till och med 2022-08-31, att förhandla om köp av kvartersmark för
industri och trafikområde inom detaljplan för Industriområde Grönskult, Sö 76.
Ärendet
Detaljplanen för Grönskult industriområde vann laga kraft 2008. Tio år senare tog
kommunstyrelsen beslut om att sälja kvartersmarken, och att kommunen ansvarar
för byggnation av infartsvägen till industriområdet, LKS 2017–000124.
Samhällsbyggnadsnämnden tilldelade en lokal företagsgrupp, som bildat bolaget
Grönskult markförvaltning, området (MG-2019-511-7 SBN 2020-04-30 §90).
Tilldelningen innebar att Grönskult markförvalting fick ensamrätt att under två år
förhandla med Lysekils kommun om exploatering och köp av områdets
industrimark. Skulle förhandlingen inte landa i något avtal innan april månads
utgång 2022 (2022-04-30) så förfaller tilldelningen och kommunen står fri att
tilldela annan intressent.
Efter detta beslut har förvaltningen och Grönskult markförvaltning arbetat för att
lösa de återstående utmaningarna i form av hantering av dagvatten, utformning av
väg samt mark- och bergsförhållanden. I december 2020 tecknade Lysekils
kommun avtal med ÅF Infrastucture AB (AFRY) om projektering av vägbyggnation
för en totalentreprenad. Då med en tidplan för slutförande första kvartalet 2021.
Under projekteringen uppkom flera frågetecken som behövde hanteras. Bland
annat om området innehöll paragnejs (surt berg), vilket innebar provtagning och
inväntande av svar samt hur områdets olika materialhögar förhåll sig till själva
vägbyggnationen. Ett stort inmätningsjobb utfördes för att få ett bättre underlag
både nu och till kommande totalentreprenad. Dessutom valde Grönskult
markförvaltning att anlita samma entreprenör för projektering av tomter och va.
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Därmed kan en hel produkt lämnas ut för anbud. Detta är bara några anledningar
till att leveransen av handlingar försenats till i slutet av februari i år.
På grund av denna försening föreslås en förlängning av det tidigare beslutade
tilldelningsbeslutet fram till och med 2022-08-31 för att ge förvaltningen och
Grönskult markförvaltning möjlighet att slutföra det som vi jobbat på i snart 2 år.
Skulle förhandlingen inte landa i något avtal innan augusti månads utgång 2022
(2022-08-31) så förfaller tilldelningen och kommunen står fri att tilldela annan
intressent.
I den pågående lantmäteriförrättningen föreslås exploateringsfastigheten innehålla
både kvartersmark industri och kvartersmark trafikområde, vilket gör att
formuleringen i förslag till beslut har justerats något från tidigare beslut.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen fick i samma beslut som tilldelningen även uppdraget att
förhandlamed Grönskult markförvaltning om marköverlåtelseavtal. Ett tidigt utkast
finns, men detaljerna saknas. För att få de sista detaljerna på plats har följande
tidplan upprättats:
Mars

Handlingen lämnas ut på anbud (4v)

April

Utvärdering anbud (2v)

Maj

Förhandling marköverlåtelseavtal (klar 25/5, inlämning SBN)

Juni

Beslut i samhällsbyggnadsnämnden (SBN 30/6)

Augusti

Ev. omtag/synpunkter/bordläggning (SBN 25/8)

Måns Werner
Förvaltningschef

Jeanette Norgren
Konsult mark- och exploatering

Bilaga
MG-2019-511-7 SBN 2020-04-30 §90 (Tilldelningsbeslut)
Beslutet skickas till
Avdelningen för Plan och Bygg
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Samhällsbyggnadsnämnden
2020-04-30, MG-2019-511

Sammanträdesprotokoll
2020-04-30

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 90

Dnr SBN MG-2019-511

Grönskult industriområde, Grönskult 2:90 m.fl.
Sammanfattning
Detaljplanen för Grönskult industriområde vann laga kraft 2008. Tio år senare tog
kommunstyrelsen beslut om att sälja kvartersmarken, och själva ansvara för
byggnation av infartsvägen till industriområdet, LKS 2017–000124. Kort därefter
annonserades området ut för försäljning. Förfrågan resulterade i två inkomna
intresseanmälningar, varav den ena återtogs innan sista dag för inlämnande.
Därmed återstod en intressent, en lokal företagsgrupp. Företagsgruppen har under
det gångna året bildat ett bolag, Grönskult markförvaltning, som föreslås tilldelas
området. Tilldelningen innebär att Grönskult markförvalting får ensamrätt att under
två år att förhandla med Lysekils kommun om exploatering och köp av områdets
industrimark. Skulle förhandlingen inte landa i något avtal innan april månads
utgång 2022 (2022-04-30) så förfaller tilldelningen och kommunen står fri att
tilldela annan intressent.
Avdelningen för Plan och bygg föreslår även att avdelningen får i uppdrag att
upprätta marköverlåtelseavtal med parten. Innehållet i avtalet ska i stora drag följa
tidigare beslut (LKS 2017–000124) och Riktlinjer för markanvisning och
exploatering, men att förhandlingsfrihet ges gällande hur mark- och vägkostnader
ska erläggas samt hur ansvaret för den framtida driften av infartsvägen ska fördelas
mellan avtalsparterna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fram till och med 2022-04-30 tilldela
Grönskult markförvaltning ensamrätt att förhandla om köp av kvartersmark för
industri på Grönskult industriområde.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge avdelningen för Plan och bygg uppdraget
att förhandla och upprätta marköverlåtelseavtal med Grönskult markförvaltning.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/plan och bygg

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (51)

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 45

2022-03-03

Dnr 2022-000130

Ledamotsinitiativ angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen
Grundsund
Sammanfattning
Initiativärende till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 3 mars 2022,
angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen Grundsund från Roger
Siverbrant (S).
Undertecknad har blivit kontaktad av grannar till fastighetsägaren som vill anlägga
parkering vid sin fastighet Udden, Västra Kajen Grundsund. Kontakten togs efter
veckans artikel i LyskekilsPosten där det sägs att tingsrätten i Göteborg beslutat att
kommunen måste upphäva förbudet med biltrafik vid GC-väg till Udden. Detta
beslut grundar sig på ett officialservitut från 1930-talet, som rör 4 av fastigheterna
vid Udden. Servitutet säger endast att man skall beredas tillträde till sin fastighet,
inget om att man skall få köra bil till den samma. Tiden för överklagande av
tingsrättens dom har tydligen gått ut enligt uppgift från förvaltningen. Däremot
finns möjligheten att begära att officialservitutet skall upphävas.
Undertecknad tycker att kommunen omgående skall kontakta en erfaren
fastighetsjurist som får komma med förslag hur vi som kommun kan gå vidare med
frågan och upphäva officialservitutet.
Till slut, ovan nämnda väg har aldrig varit något annat än en smal och kurvig GC-väg
som inte lämpar sig för biltrafik. Dessutom finns ett flertal träd längs med vägen vid
den tänkta parkeringsplatsen, på kommunens mark och som måste tas bort om
parkering ska sprängas och anläggas. Detta rimmar dessutom illa med kommunens
Gröna Strategi om biologisk mångfald och spridningskorridorer. Till detta ska också
läggas att det finns ledning för el vatten och avlopp som berörs. Nytagna bilder från
platsen bilägges.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Ledamotsinitiativärende kommer upp som ett informationsärende vid nämndens
sammanträde 2022-03-31.

Justerare
E-signering:
C9756E5206F0185A38966B5FF57D84FF5E5863FB21

Utdragsbestyrkande

Fiskebäckskil 2022-02-25

Initiativärende till Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 3 mars 2022,
angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen Grundsund.
Undertecknad har blivit kontaktad av grannar till fastighetsägaren som vill
anlägga parkering vid sin fastighet Udden, Västra Kajen Grundsund. Kontakten
togs efter veckans artikel i LyskekilsPosten där det sägs att tingsrätten i
Göteborg beslutat att kommunen måste upphäva förbudet med biltrafik vid
GC-väg till Udden. Detta beslut grundar sig på ett officialservitut från 1930talet, som rör 4 av fastigheterna vid Udden. Servitutet säger endast att man
skall beredas tillträde till sin fastighet, inget om att man skall få köra bil till den
samma. Tiden för överklagande av tingsrättens dom har tydligen gått ut enligt
uppgift från förvaltningen. Däremot finns möjligheten att begära att
officialservitutet skall upphävas.
Undertecknad tycker att kommunen omgående skall kontakta en erfaren
fastighetsjurist som får komma med förslag hur vi som kommun kan gå vidare
med frågan och upphäva officialservitutet.
Till slut, ovan nämnda väg har aldrig varit något annat än en smal och kurvig
GC-väg som inte lämpar sig för biltrafik. Dessutom finns ett flertal träd längs
med vägen vid den tänkta parkeringsplatsen, på kommunens mark och som
måste tas bort om parkering ska sprängas och anläggas. Detta rimmar
dessutom illa med kommunens Gröna Strategi om biologisk mångfald och
spridningskorridorer. Till detta ska också läggas att det finns ledning för el
vatten och avlopp som berörs. Nytagna bilder från platsen bilägges.
Med vänliga hälsningar
Roger Siverbrant
Gruppledare Socialdemokraterna Lysekil

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-23

SBN 2022-000203

Samhällsbyggnadsförvaltningen/mark- och exploatering
Jeanette Norgren
jeanette.norgren@lysekil.se

Försäljning av jordbruksmark, del av Skaftö-Backa 3:351
Sammanfattning

På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har förvaltningen tagit fram underlag och
förslag till beslut om försäljning av del av den kommunala fastigheten Skaftö-Backa
3:351.
Området är inte detaljplanelagt och i översiktsplan angivet som öppen mark/
vegetation. I ”Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal” (antagna av
kommunfullmäktige 2018-06-20 §99) föreskrivs att all mark som säljs för
verksamhetsändamål ska vara detaljplanelagd och ha utbyggt vatten-, avlopps- och
gatunät. Både detaljplan och utbyggt kommunalt VA-nät saknas i området. Idag
brukas området som åkermark och enligt 3 kap 4§ miljöbalken ska kommuner
generellt vara restriktiva till att ianspråkta jordbruksmark.
Förvaltningen har med anledning av ovanstående tidigare sagt nej till framförda
önskemål om förvärv av den aktuella marken liksom försäljning av mark med
likartade förutsättningar.
Förvaltningens samlade bedömning är att marken inte bör säljas i detta skede med
avseende på lagstiftningen, praxis och kommunens egna antagna inriktningsdokument. Förslag är i stället att ytterligare utredningar görs av marken och området
för att klargöra dess förutsättningar och lämplighet som expanderande verksamhetsområde. I första hand som ställningstaganden i pågående översiktsplan och därefter i
detaljplan eller liknande styrande dokument.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka försäljning av del av Skaftö-Backa

3:351.
Ärendet

På samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03 beslutades att återremittera ärendet
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal och infartsväg till SkaftöBacka 3:494 (B 2021-1022) ” med anledning att besluta om avyttring av mark eller
inte innan beslut om bygglov ges. Mark-och exploatering ska ta fram underlag och
förslag till beslut om försäljning till nästa nämnd.”
Bakgrund
Fastigheten Skaftö-Backa 3:351 har en areal på ca 55 ha, som sträcker sig från
jordbrukslandskapet genom Grundsund ut i Gullmarn. Fastigheten har sitt ursprung i
de kommunala fastigheterna Skaftö-Backa 3:2 och Skaftö-Backa 3:3. När dessa två
fastigheter reglerades samman med Skaftö-Backa 3:351 år 1989 avstyckades även
Skaftö-Backa 3:646, en privatägd bostadsfastighet. Några år senare avstyckades även
Skaftö-Backa 3:494, med ändamål handel (försäljning av cyklar, gräsklippare,
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utombordsmotorer och liknande produkter) och viss service och reparation. Detta är
en verksamhet som växt under åren, vilket föranlett en önskad expansion på del av
den kommunalägda Skaftö-Backa 3:351, se bilaga 1.
Cirka två månader efter att fastighetsägaren till Skaftö-Backa 3:494 ansökt om
förhandsbesked inkom förfrågan om att få köpa 3400 kvm kommunal mark
tillhörande Skaftö-Backa 3:351, se bilaga 2. Ytterligare en förfrågan på berört
markområde har framförts av annan intressent i början av året. Marken nyttjas idag
för jordbruksändamål och brukas av en lantbrukare i närheten.
Styrande dokument, lagar och regler
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (KF 2018-06-20 §99) se bilaga 4



Riktlinjernas syfte är att stödja den kommunala handläggningen samt skapa
förutsägbarhet för hantering av kommunal mark gentemot intressenter,
exploatörer, verksamhetsutövare med flera.
Av riktlinjerna framgår att all mark som säljs för verksamhetsändamål ska
vara detaljplanelagd och ha utbyggt vatten-, avlopps- och gatunät. För
markområdet i fråga på fastigheten Skaftö-Backa 3:351 saknas både detaljplan
samt utbyggt VA-nät.

Detaljplan saknas för området. Det är genom detaljplanering som marken och ett
områdes förutsättningar utreds och lämpligheten för en ändrad markanvändning
prövas. Genom planprocessen säkras insyn för berörda, tillhörande beslutsunderlag
tas fram och förankras i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL).
Översiktsplan 2006 (se bilaga 3) är ett viktigt politiskt måldokument. Planen ska både
vara strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden.


I översiktsplanen anges området som öppen mark/vegetation vilket innebär ett
öppet landskap och att ett levande lantbruk är en viktig beståndsdel för att
behålla kommunens attraktionskraft med avseende på besöksnäringen. Av
kommunens ställningstagande framgår att man därför bör undvika att anlägga
ny bebyggelse på åkermark och dessutom förhindra att mer öppen mark växer
igen. De lantbruksföretag i kommunen som med betesdrift upprätthåller det
öppna landskapet gör också en stor naturvårdande insats.

Skyddsformuleringar i Miljöbalken (MB) gällande jord- och skogsbruk:


Av 3 kap. 4 § MB framgår att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse
och att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar 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. Under de
senaste åren har det kommit ett flertal domar från MÖD som rör byggande på
jordbruksmark.



Av 12 kap. 9 § MB framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får föreskriva att jordbruksmark får tas ur
jordbruksproduktion först efter anmälan till länsstyrelsen, om inte åtgärden är
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av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och
kulturmiljön.
Exploatering av jordbruksmark är en oåterkallelig åtgärd och det är kommunerna som
har ansvaret för den fysiska planeringen. Trots myndigheters rekommendationer tas
mer och mer jordbruksmark i anspråk. Se Jordbruksverket publikation bilaga 5 om
hur kommunen kan arbeta för att bevara jordbruksmarkens olika värden i sin fysiska
planering.

Likställighetsprincipen i Kommunallagen (2:2§ KL). Kommunmedlemmarna ska vara
likställda gentemot kommunen. Det gäller såväl rättigheter som skyldigheter, och en
kommunmedlem får inte gynnas eller missgynnas i förhållande till någon annan
kommunmedlem. Tidigare framförda önskemål om att få köpa den aktuella marken,
men också andra förfrågningar om köp av tillskottsmark till verksamheter (till
exempel en förfrågan vid verksamhetsområdet ca 600 m söder om), har inte
genomförts med hänvisning till ovanstående. I stället har arrende förordats.
Kommunal verksamhetsmark
Det har funnits möjlighet att anmäla sitt intresse för verksamhetsmark inom

Grönskult (Skaftö) och Dalskogen (Lysekil). Inom det kommande året planerar
kommunen även att påbörja försäljning av verksamhetsmark i Tuntorp (Brastad).
Förvaltningens synpunkter

Ytan som ansökan avser är inte planlagd och den nyttjas idag för jordbruksändamål
och brukas av lokal lantbrukare. När det gäller tolkning av miljöbalken, så betyder
den inte att det är förbjudet att exploatera jordbruksmark men att en exploatering får
ske bara om det gäller ett väsentligt samhällsintresse och om det saknas alternativa
platser för detta. Förvaltningen anser att marken i fråga bör tydas som brukningsvärd
och är utpekat av länsstyrelsen som regionalt värdefullt odlingslandskap med mycket
högt bevarandevärde. Förvaltningens bedömning är att den ansökta byggnationen inte
tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse, då exempel på sådant intresse kan vara
byggnation av reningsverk eller liknande.

Ytterligare en aspekt som förvaltningen väger in i sammanhanget är lämpligheten att
blanda verksamhetsmark med bostäder. Tänkt användning i dagsläget är maskinhall,
samt lager för ställningar och verktyg. Användningen kan dock ändras i framtiden.
Grannarna inklusive kommunen har hörts i förhandsbeskedet (B 2021-1022) och är
negativa till utbyggnaden.
Förvaltningen har tidigare sagt nej till liknande förfrågningar såväl på den här
fastigheten som på andra ej detaljplanelagda platser. Det är av stor vikt att
kommuninvånare hanteras lika och att det finns en tydlighet i kommunens arbetssätt.
Om samhällsbyggnadsnämnden yrkar på ändrad markanvändning ser förvaltningen
stora fördelar i att först utreda området i ett större perspektiv. I den processen klargörs
kommunens översiktliga vilja, områdets förutsättningar och lämplig utveckling av
området som helhet. Flera önskemål om markens användning har framförts i olika
sammanhang. För att avgöra om dagens användning bör ändras från jordbruk till bebyggelse bör också en avvägning göras om mest lämpad köpare. För att ge kommuninvånare samma förutsättningar kan markanvisning vara ett alternativ.

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

Sid 3/4

Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2022-000203

Förvaltningens samlade bedömning är att marken inte bör säljas i detta skede med
avseende på gällande lagstiftning, praxis och kommunens egna antagna
inriktningsdokument enligt ovan. Förvaltningen rekommenderar i stället
samhällsbyggnadsnämnden att efterfråga en tydlig utvecklingsplan för området samt
en enhetlig strategi för förfrågningar gällande verksamhetsmark utanför
detaljplanelagt område. Detta för att i möjligaste mån behandla förfrågningar lika.
Förvaltningen föreslår i första hand ställningstaganden i pågående översiktsplan och
därefter i detaljplan eller liknande styrande dokument.

Måns Werner
Förvaltningschef

Jeanette Norgren
Konsult mark- och exploatering

Bilagor
Kartor med önskat markköp på flygbild, jordbruksstöd, kommunal mark
Ansökan om mark + karta
Utsnitt karta ÖP 2006
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (KF 2018-06-20 § 99)
Jordbruksverket - Kommunens arbete med jordbruksmarkens värde
Beslutet skickas till
Avdelning för plan och bygg
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Bilaga 1
sid 1 (2)

Karta med önskat markköp och infartsväg på flygbild

Bilaga 1
sid 2 (2)

Karta med kommunal mark och jordbruksmark.

Grön pil visar 170 m från kurva (Trafikverkets yttrande på utfart)
Blåskrafferad yta är jordbruksmark stödberättigat EU (Jordbruksverket)
Rosa yta är kommunalägd mark

Bilaga 2

Samhällsbyggnadsnämnden
2022-01-06,
B-2022-25
Grundsund 2022-01-05

Ansökan om markköp.
Jag, Håkan Blad, äger och driver Skaftö reparationsservice i Grundsund.
Verksamheten är ett marin- och båtföretag som är i stort behov av att expandera.
Dock krävs en utbyggnad av lokaler och köp av mark för att detta skall bli möjligt.
Vänder mig nu med en ansökan till er för att utöka vår befintliga markyta i direkt
anslutning till verksamheten.
Jag önskar köpa ca. 3400 kvm från fastighet Skaftö-Backa 3:351. Min nuvarande
fastighet har beteckning Skaftö Backa 3:494. Bifogar även en karta med utritat
område som ansökan gäller.
Kontakt är tagen med bygglovshandläggare Ebba Holmström Jacobsson och ansökan
om förhandsbesked är inlämnad.
Jag är medveten om att markytan betraktas som jordbruksmark vilken förvaltningen
värnar om. Dock har denna mark tidigare tillhört min fastighet, men skänktes av
tidigare ägare till Lysekils kommun. Nu önskar jag köpa tillbaka en liten del av den
markyta som ursprungligen tillhörde min fastighet.
Vill upplysa er om att grannfastigheten Skaftö-Backa 3:4 har tagit motsvarande yta av
jordbruksmark i anspråk för att uppföra tre styck båthallar och fått detta godkänt av
nämnden senast 2020 samt 2021. Skillnaden mellan oss är att grannen ägde sin mark
medan jag önskar köpa tillbaka ytan från Lysekils kommun.
Min förhoppning är att berörda tjänstemän och politiker i Lysekils kommun kan
hjälpa mig som småföretagare att expandera. Detta gynnar även kommunen genom
att fler arbetstillfällen skapas.
Ur miljösynpunkt innebär en expandering i anslutning till nuvarande fastighet att vi
inte behöver köra 100-tals båtar långa sträckor för förvaring inom Lysekils kommun
och andra kommuner.
Vår tanke är även att flytta vår infart till den nya marken för att få en mer trafiksäker
in & utfart
Vänliga hälsningar
Håkan Blad
Skaftö reparationsservice AB

Skaftö reparationsservice
Skaftö-Backa 110
451 79 Grundsund

Tel: 070-31 86 489

E-post: skafto.rep@outlook.com

Bilaga 3

Bilaga 4

Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för markanvisning
och exploateringsavtal

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2018-06-20, § 99

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2022

Dokumentansvarig:

Samhällsbyggnadschef

Dnr:

LKS 2018-000264
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Inledning och syfte
Lysekils kommun ska genom planberedskap och aktiv markpolitik tillgodose behovet
av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål i Lysekils kommun.
Kommunens markinnehav i kombination med det kommunala planmonopolet är
viktiga komponenter i kommunens arbete för en hållbar stads- och tätortsutveckling.
Kommunen vill samtidigt främja egna initiativ, konkurrens och mångfald på
bostadsmarknaden och i näringslivet.
Genom riktlinjerna framtagna i detta dokument tydliggörs spelreglerna i kommunen.
Kommunens agerande görs förutsägbart för intresserade och engagerade byggherrar,
exploatörer samt verksamhetshavare.
Riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal har utgått från SKL:s riktlinjer
och Cirkulär: 14:46 med utgångspunkt för Lysekils förutsättningar.

Markanvisning
En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som
ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor förhandla med
kommunen om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom ett område
som kommunen äger.
Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta
struktur och innehåll kan variera beroende på områdets förutsättningar.
Markanvisning i Lysekils kommun sker enbart på mark där detaljplan finns eller
processen med att ta fram en ny detaljplan har inletts. Markanvisningsavtal kan
tecknas både före och efter att en detaljplan har vunnit laga kraft.
En markanvisning innebär inte ett ställningstagande från kommunen som
planmyndighet. Tecknas markanvisningsavtal innan en detaljplan vunnit laga kraft
garanterar kommunen varken byggrätter eller att detaljplanen vinner laga kraft.

Villkor för markanvisning
•

En markanvisning är normalt tidsbegränsad till ca ett år. Kommunen kan
medge en förlängning av markanvisningen. En förutsättning för förlängning är
att byggherren aktivt har drivit projektet och förseningen inte beror på
byggherren.

•

Senast på den dag då markanvisningen upphör ska avtal om köp (köpekontrakt)
tecknas. Om köpekontrakt inte träffas har kommunen rätt att göra en ny
markanvisning till annan part.

•

Sedan markanvisningsavtal har tecknats ska en markanvisningsavgift om
5 procent av försäljningspriset för området erläggas till kommunen. Där
försäljningspriset är oklart pga. att det vid tillfället för markanvisningen inte går
att bedöma detta ska en fast avgift om 100 000 kr tas ut. En avgift om 25 000 kr
tas ut i samband med beslut om förlängning.

•

Projekt som avbryts i förtid ger rätt till återbetalning av erlagd
markanvisningsavgift endast om det är kommunen som avbryter anvisningen.

•

Projekt som avbryts i förtid ger inte rätt till ny markanvisning.

•

Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta
gäller även överlåtelse till närstående företag.
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Metoder för markanvisning
Som grundprincip gäller att aktörer genom normal markanvisning ska beredas
möjlighet att komma med förslag på bebyggelse innan fördelning sker. Denna princip
är viktig för att behandla alla aktörer rättvist samt för att undvika att urval sker på
andra kriterier än de beslutade. Urval och markanvisning kan ske på olika sätt
beroende på förutsättningarna, se nedan.
I huvudsak tillämpas fyra metoder för markanvisning: normal markanvisning
(markanvisningstävling), särskild anvisning, direktanvisning och markanvisning
genom anbud.
Normal markanvisning (markanvisningstävling)
Urval sker genom en tävling. Alla aktörer bereds möjlighet att komma med förslag.
Bedömning görs av utsedd urvalsgrupp. Kriterier vid bedömning väljs med bakgrund i
projektets mål.
Särskild anvisning
Tillämpas i projekt/områden där kommunen utvecklar en process eller prövar särskild
teknik. Byggherre och/eller särskild intressent väljs ut efter erfarenhet och kompetens.
Metoden strider mot grundprincipen och beslut får endast tas av kommunstyrelsen.
Beslut ska motiveras.
Direktanvisning
Anvisning utan föregående urvalsprocess. Denna metod är lämplig t.ex. när utvald
exploatör redovisar ett intressant förslag som följer detaljplan, samtidigt som ett
normalt förfarande inte antas ge bättre förslag utan snarare riskerar att försena och
fördyra processen för kommun och byggherrar.
Metoden strider mot grundprincipen och beslut får endast tas av kommunstyrelsen.
Beslut ska motiveras.
Anbud
Anbudsförfarande är mest lämpligt att använda för enskilda tomter där kommunen
inte har några specifika krav utöver detaljplanens förutsättningar. Beslut om
anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen.

Bedömningsgrunder vid normal markanvisning
Generellt bör följande kriterier utgöra beslutsunderlag vid markanvisningstävling.
Dessa kan specificeras och kompletteras beroende på projekt och område.


Markpris: Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser. Markpris kan
beslutas innan tävling, men kan även vara ett av urvalskriterierna.



Mångfald i boendet: Kommunen har en grundläggande strävan att främja
mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en stor variation när det
gäller upplåtelseformer, boendekostnader, hustyper och lägenhetsstorlekar
inom kommunen som helhet såväl som inom olika kommundelar.

Sida 5 av 11



Miljö: Kommunen har höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet.
Kommunen vill samarbeta med de byggherrar som aktivt driver dessa frågor
framåt i ord och handling. Målsättningen är att skapa förutsättningar för
byggherrar att utveckla olika aspekter på hållbart byggande utifrån de
förutsättningar som gäller för respektive område. Kommunens miljömål med
underliggande dokument utgör grund vid utvärdering och byggherrar
uppmuntras att visa ytterligare ambitioner.



Konkurrens och mångfald på marknaden: Vid val av byggherre ska
kommunen verka för att främja goda konkurrensförhållanden. Fler företag,
både stora och små, ska ges möjlighet att etablera sig och kommunen ska sträva
efter att få in fler intressenter. På samma sätt strävar kommunen efter en
mångfald bland arkitekter.



Gestaltning: Kommunen lägger vikt vid områdets och bostadens utformning,
både boende- och utomhusmiljö. Därför är exempelvis ett projekts
arkitektoniska utformning av betydelse och hur väl byggherren följer detaljplan
och i förekommande fall valda delar av gestaltningsprogram ett kriterium vid
markanvisning.



Organisation och genomförande: Kommunen är angelägen om en snabb
bostadsproduktion. Det är därför viktigt att byggherren kan visa på en trovärdig
organisation och ekonomisk möjlighet till genomförande.

Markpris och markanvisningsavgift
När markanvisningsavtalet tecknas ska byggherren erlägga en markanvisningsavgift.
Denna avgift utgör 5 procent av bedömd preliminär köpeskilling och räknas av
köpeskillingen vid en försäljning. I det fall köpeskillingen inte kan bedömas utifrån att
projektet är i ett tidigt skede tas en fast markanvisningsavgift ut om 100 000 kr.
Markanvisningsavgiften återbetalas inte vid en avbruten markanvisning eller om köp
inte genomförs. Undantag görs om kommunen avbryter markanvisningen i förtid.
Markpriset grundar sig priset på en extern, oberoende värdering av området och
beslutas av kommunstyrelsen. Priset ska vara marknadsmässigt, men inte
marknadsledande.
Beslut om att tillämpa anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen.
I köpeskillingen ingår gatukostnader med mera, men inte till exempel
anläggningsavgifter för vatten och avlopp eller anslutningsavgift för el eller fjärrvärme.
Kommunen har härutöver att förhålla sig till EU:s statsstödsregler. Dessa innebär att
kommunen inte får sälja mark till underpris eller köpa mark till överpris. Åtgärden får
inte leda till eller hota att leda till snedvriden konkurrens och hota att påverka handeln
mellan medlemsstaterna. Konsekvensen vid överträdelse blir att stödet kan komma att
återkrävas.
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Överlåtelse av mark
Om byggherren inom markanvisningstiden finner att det finns en marknad för sin
produktidé samt framtagen detaljplan stödjer denna idé tecknas ett köpekontrakt. I
köpekontraktet villkoras att kvalitetskontroll i form av bygglov med mera ska ske innan
byggherren får tillträde till fastigheten. När kvalitetskontroll är genomförd och
handpeng erlagd kan byggherren påbörja byggnation.
Villkor i köpekontrakt:
•

Tillträde: Köparen får tillträda fastigheten när handpeng är erlagd och
kommunens uppställda kvalitetskrav och övriga giltighetsvillkor är uppfyllda.
Kvalitetskraven kontrolleras under bygglovsprocessen. Normalt sker tillträde
först när bygglov ges.
Övriga giltighetsvillkor kan till exempel vara att fastighetsbildning ska ha vunnit
laga kraft eller att köpekontraktet ska godkännas av kommunstyrelsen.

•

Köpeskilling: Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen
redovisas. I avtalet regleras även när handpenning och köpeskilling ska
erläggas.

•

Byggnadsskyldighet: Vid försäljning av mark för bostäder gäller att planerad
byggnad påbörjas inom 4 månader efter beviljat bygglov. Detta krav är viktigt
för att inte fastigheten ska läggas i byggherrens markreserv. Köpebrev utfärdas
när bottenplatta eller motsvarande anlagts.

•

Överlåtelseförbud: Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan
kommunens skriftliga godkännande.

•

Giltighet: För köpekontraktets giltighet krävs att Köparen har inkommit med
ansökan om bygglov inom i kontraktet föreskriven tid. Tidsgränsen sätts
vanligen till ca 6 månader efter undertecknat avtal.

Ansökan om markanvisning
Kommunen för en lista över byggherrar som har visat intresse av att bygga i Lysekil.
Intresselistan används som underlag för informationsutskick, inbjudningar till
markansvisningstävlingar med mera. Det är upp till varje enskild byggherre att se till
att de kontaktuppgifter som har lämnats stämmer och är uppdaterade.
Vid normalt markanvisningsförfarande annonseras på kommunens hemsida och
inbjudan att delta skickas till byggherrar på intresselistan. För att delta i en
markanvisningstävling ska man följa anvisningarna i inbjudan.
Byggherrar som i övrigt önskar markanvisning i Lysekil ska anmäla detta till
kommunen. Kommunen strävar efter att behandla ansökan så skyndsamt som möjligt.
Beroende på projektets art och förutsättningar i övrigt varierar den tid det tar innan
beslut om markanvisning kan fattas.

Försäljning av verksamhetsmark
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens verksamhetsmark. Ambitionen är att
skapa bra förutsättningar för såväl befintliga företag som nya företag i Lysekils
kommun.
All mark som säljs för verksamhetsändamål är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-,
avlopps- och gatunät. Verksamhetmark säljs som råmark. För att möta
verksamhetshavarens behov är marken normalt inte avstyckad innan försäljning sker.
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Nödvändig fastighetsbildning samt kostnaderna för detta står köparen för.
Verksamhetsinnehavare som är intresserade av verksamhetsmark kontaktar
kommunen. Efter förhandling tecknas köpekontrakt. Själva försäljningen sker genom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Försäljning kan föregås av att företaget beviljas option
på området.
Markpris
Markpriset ska baseras på kostnaderna för att få fram området samt på läget.
Kommunstyrelsen kan besluta om särskilt pris för sådan mark där det är motiverat
utifrån områdets särskilda förutsättningar.
Markpriset beräknas utifrån antalet kvadratmeter som säljs. I köpeskillingen ingår
gatukostnader, men inte till exempel anläggningsavgifter för vatten och avlopp eller
anslutningsavgift för el eller fjärrvärme.
Finns flera intressenter för ett specifikt markområde kan anbudsförfarande komma att
tillämpas. Beslut om anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen.
Vid försäljning av verksamhetsmark gäller samma regler som vid försäljning av
bostadsmark beträffande EU:s statsstödsregler.
Option
En option är en överenskommelse mellan kommunen och en verksamhetsinnehavare
som ger verksamhetsinnehavaren rätt att under en begränsad tid ensam förhandla med
kommunen om köp av mark inom ett verksamhetsområde. Optionstiden tidsbegränsas
till maximalt ett år och kan förlängas högst 2 gånger. I optionsavtalet anges
försäljningspris vid en framtida försäljning av området. Beslut om optionsavtal enligt
ovan fattas av kommunstyrelsen. En avgift tas ut i samband med beslut om
förlängning.
Överlåtelse av mark
När optionstiden upphör ska avtal om köp tecknas (köpekontrakt). En option är inte en
förutsättning för köp. Köpekontrakt kan således tecknas direkt, utan föregående
optionsavtal. I kontraktet anges de förutsättningar som gäller för köpet.
Villkor i köpekontrakt:
•

Tillträde: Köparen får tillträda fastigheten när handpengen är erlagd och
övriga giltighetsvillkor är uppfyllda. Övriga giltighetsvillkor kan till exempel
vara att fastighetsbildning ska ha vunnit laga kraft.

•

Köpeskilling: Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen
redovisas. I avtalet regleras även när köpeskilling ska erläggas. Köpebrev
utfärdas när bottenplatta eller motsvarande anlagts.

•

Byggnadsskyldighet: Vid försäljning av verksamhetsmark gäller i regel att
den ska bebyggas med en för verksamheten permanent byggnad inom ett år
från tillträdesdagen. Detta krav är viktigt för att inte fastigheten ska läggas i
byggherrens markreserv.

•

Överlåtelseförbud: Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan
kommunens skriftliga godkännande.
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•

Giltighet: För köpekontraktets giltighet krävs att köpeskillingen erläggs inom
utsatt tid, samt att nödvändig fastighetsbildning vinner laga kraft. Även andra
giltighetsvillkor kan förekomma.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre eller
fastighetsägare om genomförandet av en detaljplan avseende mark som inte ägs av
kommunen. Syftet med exploateringsavtalet är att klargöra och fördela ansvar,
kostnader och intäkter. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på
områdets unika förutsättningar.
Upprättandet av exploateringsavtal, dess innehåll och vilka begränsningar som finns i
avtalsfriheten regleras av 6 kap, 39-42 §§ i Plan- och bygglagen.
Exploateringsavtal tecknas innan detaljplan har antagits och kräver för sin giltighet att
detaljplanen antas och vinner laga kraft. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
fattar det formella beslutet att ingå exploateringsavtal. Ett upprättande av ett
exploateringsavtal innebär inte ett ställningstagande från kommunen som
planmyndighet. Kommunen kan varken garantera byggrätter eller att detaljplan vinner
laga kraft.

Villkor för exploateringsavtal
I exploateringsavtalet regleras ansvar och kostnader för:
Marköverlåtelse, markupplåtelser och skydd av allmänna anläggningar,
Vem som ansvarar för projektering och utbyggnad av kommunaltekniska,
anläggningar, samt
Fördelningen av exploateringskostnaderna mellan kommunen och exploatören
Kommunen har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören för:
Allmänna vatten- och avloppsanläggningar, gator, vägar, allmänna platser, med mera.
Beslut om planbesked, lov, administrativa åtgärder, med mera, samt granskning av
projekteringshandlingar.
Exploateringsavtal får inte, helt eller delvis, överlåtas utan kommunstyrelsens
godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag.
Om exploateringsavtal, efter kommunstyrelsens godkännande, överlåts gäller som
villkor att exploatören och den part som övertar avtalet solidariskt ansvarar för avtalets
rätta fullgörande.
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Utbyggnad av allmän plats och kommunaltekniska anläggningar
Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen ska vara
huvudman (kommunalt huvudmannaskap) ska upphandling ske i enlighet med Lagen
om offentlig upphandling (LoU) om inte kommunen utför arbetet i egen regi eller det
finnes lämpligt att exploatören kan vidta de aktuella åtgärderna.
Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen inte ska
vara huvudman (enskilt huvudmannaskap) utför och bekostar exploatören arbetet.

Överlåtelse av och ersättning för mark
För att genomföra en detaljplan krävs ofta att mark byts mellan parterna. Beroende på
ägo förhållande innan exploateringen kan det bli aktuellt dels att exploatören erhåller
mark från kommunen (kvartersmark) och att exploatören överlåter mark till
kommunen (mark för allmän plats).
I normalfallet berör exploateringsområdet enbart mark ägd av kommunen och
exploatören.
Ibland innebär exploateringen att intrång sker på mark ägd av tredje man. Läggs
allmän plats på tredje mans mark är grundprincipen att exploatören ska lösa in marken
för att sedan överlåta denna till kommunen.
Markbyte sker genom fastighetsreglering. Exploatören står förrättningskostnaderna.
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Kommunens arbete med jordbruks
markens värden – ett stödverktyg
I följande text ger vi konkreta exempel på hur kommunen kan arbeta för att
bevara jordbruksmarkens olika värden i sin fysiska planering. Inledningsvis
har vi sammanställt en lista med 23 punkter, för att samla relevanta faktorer
att aktivt arbeta med. Efter den samlande listan följer ytterligare exempel på
hur man kan arbeta med planeringsunderlag och styrmedel såsom inventering,
3 kapitlet 4 § miljöbalken (MB 3:4), översiktsplanen, fördjupad översiktsplan
(FÖP), tematisk översiktsplan (TÖP), jordbruksparker och närodlad mat.

Författare:
Madeleine Granvik, Institutionen för stad och land, Avdelningen för landskapsarkitektur, SLU
Anders Larsson, Institutionen landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
Juni 2015
Översiktligt granskad av Jordbruksverket
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Lista över relevanta faktorer
att arbeta med
1.

Diskutera MB 3:4: ”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.” Vad innebär lagtexten i praktiken?

2. Definition av brukningsvärd jordbruksmark: Det är uppenbart att en definition
av begreppet är viktigt med tanke på den juridiska vikt det bär. Att avstå från
att definiera detta begrepp i arbetet med översiktsplaneringen öppnar upp för
exploatering av jordbruksmark, eftersom det då inte kommer att finnas några, eller
mycket lösa, riktlinjer för zonindelning att följa (Proposition1985/86:3; SFS 1998:808).
3. Definition av väsentliga samhällsintressen: Behovet av att definiera denna
term är av största vikt, eftersom det avgör vilken typ av utvecklingsprojekt som är
viktigare och mer värdefullt än att ha jordbruksmark kvar. Om man inte gör det
behöver man motivera varför ett ianspråktagande av jordbruksmark är av väsentligt
samhällsintresse. Om dessa två diskussioner saknas lever kommunen inte upp till
vad som krävs enligt lagen (Proposition 1985/86:3; SFS 1998:808).
4. Inventera annan mark: Hur arbetar kommunen med att väsentliga samhälls
intressen kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk? Genomför man inventeringsarbete för att
identifiera möjligheterna att exploatera på annan typ av mark än jordbruksmark
(Proposition 1985/86: 3, SFS 1998: 808)?
5. Diskutera generationsmålet: Generationsmålet är ett inriktningsmål för
miljöpolitiken som innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska
nås inom en generation. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och
den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. Målet kräver att
kommuner aktivt arbetar med att se sin roll, dels i ett globalt sammanhang och dels
i ett långsiktigt perspektiv (Proposition 1997/98:145; Proposition 2009/10:155).
6. Diskutera miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”: Enligt Riksdagens definition
av miljömålet ska ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” Miljökvalitetsmålet
uttrycker mål för jordbruket i allmänhet och jordbruksproduktionen i synnerhet,
och det är av stor betydelse att kommunen diskuterar dess innebörd och hur man
arbetar för att följa miljömålet (Proposition 2009/10:155).
7. Diskutera 12 preciseringar av ”Ett rikt odlingslandskap”: Regeringen har
fastställt tolv punkter som preciserar vad detta miljömål handlar om, till exempel
frågor om natur- och kulturmiljövärden, ekosystemtjänster, arter, åkermarkens
egenskaper, ett variationsrikt odlingslandskap, friluftsliv, se vidare länk för
hemsidan: http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
Preciseringar-av-Ett-rikt-odlingslandskap/
8. Diskutera andra miljökvalitetsmål: Jordbruk och jordbruksmark är kopplade till
flera av de övriga 15 miljömålen. Vilka konsekvenser har jordbruksnäringen och
nyttjandet av jordbruksmark för övriga miljömål (Proposition 2009/10:155)?
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9. Genomför avvägning: Väg olika intressen mot varandra i de fall där man planerar
att ta jordbruksmark i anspråk för annan verksamhet. En redogörelse för både
positiva och negativa aspekter av olika intressen är av stor vikt.
10. Diskutera kvaliteten på jordbruksmarken: För att förstå värdet av jordbruksmark,
och/eller konsekvenserna av att omvandla jordbruksmark, måste man känna till
kvaliteten på marken i fråga (SOU 1971:75, SFS 1998:808).
11. Diskutera omvandling av jordbruksmark: För att förstå konsekvenserna av att
bygga på jordbruksmark bör kommunen diskutera det faktum att processen att
omvandla jordbruksmark till stadsområden, i princip är irreversibel. Jordbruksmark
som har vuxit igen kan man däremot använda till jordbruksverksamhet igen.
12. Beskriv konsekvenserna av förlust av jordbruksmark: För att man ska kunna
väga olika intressen mot varandra måste man presentera de faktiska konsekvenserna
av att omvandla jordbruksmark. Om man inte beskriver konsekvenserna kan man
inte bedöma efterlevnaden av miljöbalken, generationsmålet och miljökvalitetsmålen
(SFS 1998: 808; Proposition 2009/10: 155).
13. Diskutera motiv för exploatering: För att bedöma behovet av, och de rättsliga
grunderna för, en omvandling av jordbruksmark enligt miljöbalken, måste man föra
en tydlig diskusson kring vilka motiven till en exploatering är (SFS 1998:808).
14. Diskutera stadsutbredning och förtätning: Många expansiva städer och regioner är
lokaliserade i områden med stor andel jordbruksmark. Kommunen måste diskutera hur
man kan gå tillväga för att undvika stadsutbredning och därmed undvika omvandling
av jordbruksmark. Det är centralt att diskutera hur man kan förtäta olika områden
i kommunen på ett godtagbart sätt, som tilltalar de boende och andra berörda.
15. Presentera faktiska siffror vid omvandling av jordbruksmark: För att förstå och
få ett perspektiv på förlusten av jordbruksmark bör kommunen ta fram beräkningar
över faktiska siffror på omvandling av jordbruksmark.
16. Diskutera jordbrukets roll för en hållbar utveckling: Eftersom det dels finns
tydliga miljömål med syftet att uppnå en hållbar utveckling och dels tydliga
uttalanden om tillämpning av miljöbalken, behöver man diskutera vilken roll
jordbruket och jordbruksmarken har för att uppnå en hållbar samhällsutveckling
(SFS 1998:808; Proposition 2009/10:155).
17. Utgå från ett nationellt perspektiv: Miljöbalken anger tydligt den nationella
betydelse som jordbruket och jordbruksmarken har som så kallat ”nationellt
intresse”. En förlust av jordbruksmark bör därför även ses i ett nationellt perspektiv
(SFS 1998:808).
18. Diskutera värdet av den svenska jordbruksmarken i ett globalt sammanhang:
I ett globalt sammanhang är förutsättningarna för jordbruk i Sverige god. Prognoser
visar att klimatförändringar framöver kommer att ytterligare förbättra de svenska
förhållandena för odling. Samtidigt visar prognoser det motsatta för många andra
jordbruksområden i världen som kan komma att bli mer utsatta för exempelvis
torka, erosion eller översvämningar, vilket påverkar produktionen negativt
(SOU 2007:60, SOU 2014:50).
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19. Diskutera klimatförändringar: Med hotande klimatförändringar i världen finns det
ett tydligt behov av att kunna anpassa planeringen därefter. För att diskutera olika
möjliga och troliga utvecklingsförlopp kan kommunen arbeta med framtidsscenarier
i den fysiska planeringen. I ett sådant arbete är frågor om jordbruk och jordbruksmark
centrala frågor att beakta (SOU 2014:50).
20. Diskutera en tryggad livsmedelsförsörjning: Globala klimatförändringar kan
komma att påverka möjligheterna att importera mat för Sverige och andra länder.
En konsekvens av en sådan situation är att Sverige behöver förlita sig på den
inhemska livsmedelsproduktionen i större utsträckning än idag. För att förstå det
framtida värdet och behovet av jordbruksmark bör man i kommunen diskutera
eventuella hotbilder för livsmedelsförsörjningen i framtiden (SOU 2014:50).
21. Diskutera transporter av mat: Kommunen bör diskutera den miljöpåverkan som
både nationella och internationella godstransporter av mat har, och sambandet
mellan svensk jordbruksmark och sådana miljöeffekter (SOU 2005:51).
22. Diskutera ett ökat värde på jordbruksmark: När befolkningen både nationellt
och globalt fortsätter att öka, ökar även efterfrågan på livsmedel i motsvarande
grad. Man bör diskutera vilka konsekvenser denna utveckling har på värdet av
jordbruksmark (SOU 2014: 50).
23. Arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv: Miljömålen, generationsmålet, globala
och nationella mål om en hållbar utveckling och det faktum att befolkningen
ökar och klimatet ändras kräver att man arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv
i den kommunala fysiska planeringen (Proposition 2009/10:155, SFS 1998:808,
Proposition 1997/98:145, SOU 2007:60, SOU 2005:51).1

1

Punkterna är inspirerade av Hallgren, J. (2015) Farmland in municipal physical planning - A production perspective of farmland conversion, Master Thesis, Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences.
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Inventering i den egna kommunen
För att kunna arbeta effektivt och kontinuerligt med tillämpningen av MB 3:4 är det
centralt att ha tillgång till en kommunal inventering kring jordbrukets förutsättningar,
jordbruksmarkens kvalitet och lokalisering, befolkningsutveckling, tätortsutveckling
med mera. Samtliga dessa data finns kanske inte på kommunen utan på länsstyrelser,
i blockdatabaser via SCB eller andra myndigheter. Kommunen bör därför arbeta för att
succesivt komplettera de egna databaserna, så att det i framtiden räcker med viss upp
datering av aktuella siffror och prognoser.
En historisk beskrivning av förändringar i jordbruksstrukturen i relation till tätorts
utvecklingen, nulägesbeskrivning av densamma samt en prognos för framtiden kan
utgöra huvudrubriker i en sådan sammanställning. Det är dock inte nödvändigt att ha alla
uppgifter på plats för att börja arbeta med tillämpningen av MB 3:4 enligt det vi föreslår
i nästa avsnitt. Vi ger här några exempel på tänkbara delar i en kommunal inventering:

Historisk tillbakablick
Hur har användningen av jordbruksmarken och tätorternas utbredning förändrats över
tid? Beskriv förändring i olika tidsperioder sedan cirka 100 år tillbaka:
• Markägandestrukturer
• Grödor, sorter, kvantitet
• Marknad, försäljningskanaler
• Antal hektar som övergått till annan funktion än jordbruk (ange vilken funktion)
• Förändringar i invånarantal och befolkningstäthet, tätorter och byar
• Tätortsexpansion (antal hektar per vald tidsperiod)

Nulägesbeskrivning
• Hur stor del av kommunens yta är jordbruksmark (åker, bete)?
• Markägandestrukturer, kommunal mark/privat/(annat)
• Grödor, sorter, kvantitet
• Marknad, försäljningskanaler
• Antal gårdar, ålder på jordbrukarna, generationsskifte
• Tätorternas geografiska utbredning och invånarantal, befolkningstäthet etcetera.

Prognos för framtiden
• Hur många hektar jordbruksmark planeras att övergå till annan funktion än
jordbruk eller igenväxning de kommande 5, 10, 15, 20 åren?
• Hur många hektar av igenväxt jordbruksmark planeras att återtas i bruk
för uppodling?
• Hur många hektar nyodlad mark planeras att bli odlingsbar jordbruksmark?
• In- eller utflyttning – prognos för invånarantal.
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Hur efterlever kommunen MB 3:4?
Enligt Miljöbalken är jordbruk av nationellt intresse. Enligt lagtextens (MB 3:4) formule
ring får brukningsvärd jordbruksmark ”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”. Man behöver alltså diskutera tre områden då en förändrad mark
användning är föreslagen på jordbruksmark:
1.

Är jordbruksmarken brukningsvärd?

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt
samhällsintresse?
3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?
Nedan följer en genomgång av hur kommunen kan arbeta med dessa tre frågor.

Är jordbruksmarken brukningsvärd?
Efter att ha genomfört inventeringen och en allmän beskrivning av kommunens jord
bruksmark föreslår vi att kommunen också gör en sammanställning över de värden som
finns i olika områden i kommunen. En sådan sammanställning kan man göra både på
mer övergripande nivå eller för specifika områden, och även i syfte att jämföra områden
med varandra på ett överskådligt sätt. Se exempel nedan i tabell 1 och jämför med tabell
3 och 4, där mer specifika platser är i fokus.
Följande utgör exempel på värden som kan specificeras och relateras till brukningsvärdet:
• Produktionsvärden (livsmedel, foder, bioråvaror, annat)
• Naturvärden (biologiska värden, biotoper)
• Sociala värden (rekreation, upplevelse, landskap)
• Kretsloppsvärden (kretsloppsfunktioner, rening av utsläpp, binda kväve, svavel,
koldioxid)
• Landskapskaraktär/bild (kulturhistoria, miljövärden, naturvärden, sociala värden)
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Tabell 1. Inventerande jordbruksmarksområden på den ena axeln samt angivande av
typ av värden för respektive område på den andra.
Typ av värde

Inklusive en kommentar
om ”klassning”, till exempel
låg- medel- hög

Inventerade områden

Område A

Område B

Produktionsvärde

Marknadsvärde

Naturvärde

Kulturhistoriskt värde

Landskapskaraktär

Rekreationsvärde

Turism

xxx

xxx
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Område C

Område D

Är den aktuella förändrade markanvändningen ett
väsentligt samhällsintresse?
• Hur bedömer man vad som är ett väsentligt samhällsintresse?
• I vilka situationer kan det vara ett väsentligt samhällsintresse att exploatera
jordbruksmark?
• I vilka situationer är jordbruksmarken i sig ett väsentligt samhällsintresse
som står överordnat andra (väsentliga) samhällsintressen?
”Väsentligt samhällsintresse” öppnar sig för många olika tolkningar. För att under
lätta en värdering bör man beskriva den tänkta förändringen i förhållande till
intressets omfattning rent geografiskt och/eller politiskt, det vill säga en specifikation
av på vilken nivå man har nytta av den planerade förändringen i markanvändning. Se
exempel i tabell 2. Exempelvis kan man resonera så att en forskningsanläggning av stort
internationellt intresse bör kunna placeras även på relativt god jordbruksmark, förut
satt att inga minst lika bra alternativ på sämre klassad mark finns att tillgå. Man skulle
likaså kunna motivera att ett reningsverk, där det allmänna intresset främst är den
lokala nivån, kan anläggas på relativt god jordbruksmark om inte andra alternativ finns.
Motivet för ett sådant beslut skulle då vara att det är ett västenligt intresse för allmän
heten lokalt, och att konsekvenserna av att inte anlägga verksamheten blir väldigt stora.
En generell princip skulle kunna vara att intressen som främst är av privat intresse bara
kan utgöra väsentliga samhällsintressen i väldigt speciella fall.
Tabell 2. Typ av eventuell förändring och ianspråktagande av jordbruksmark på ena axeln och
angivande av nivå på samhällsintresse på den andra axeln.
Aktuell förändrad
markanvändning

Intressets omfattning/nivå
Lokalt

Regionalt

Nationellt

Internationellt

Fall1. Nytt större
bostadsområde
(Hänvisning till jordbruks
område enligt tabell 1,
samt antal hektar som
tas i anspråk)

Mycket stort
Visst intresse
(Nya bostäder
(Arbetspendling/
behövs i anslutning inflyttning etc.)
till tätorten etc.)

-

-

Fall 2. Utvidgning av
sjukhusområde
(Hänvisning till jordbruksområde enligt tabell 1,
samt antal hektar som
tas i anspråk)

Mycket stort
Mycket stort
(Arbetstillfällen,
(Regionsjukhus)
bättre vård för
kommuninvånarna
etc.)

Mycket stort
(Nationellt center
för en viss inriktning)

-

Fall 3. Forskningsanläggning
(Hänvisning till jordbruksområde enligt tabell 1,
samt antal hektar som
tas i anspråk)

Mycket stort
Mycket stort
(Positiva kumulativa
effekter för övrig
universitetsforsk
ning, näringsliv,
inflyttning m.m.)

Mycket stort

Mycket stort/
internationell
profilering
(Unik anläggning)
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Vid en bedömning av förändringens omfattning och dess geografiska/politiska bety
delse bör man tydliggöra motiv samt typ och grad av samhällsintresset i en beskrivande
text. Vilka av de identifierade utvecklingsprojekten utgör ett väsentligt samhällsintresse
efter inventeringen? Det övergripande syftet är att utröna om jordbruksmarken i sig
utgör ett överordnat intresse gentemot andra intressen, eller inte. För de aktuella för
ändringar som klassificeras som väsentliga samhällsintressen bör man även ange tyd
liga motiveringar till varför andra markområden inte är aktuella att ta i anspråk, alterna
tivt varför inte jordbruksmark av lägre brukningsvärde kan anses tillfredsställande.

Varför är förutsättningarna att ta annan mark
i anspråk inte tillfredsställande?
• Vilka rutiner finns för att analysera möjligheterna att exploatera på annan typ av
mark än jordbruksmark?
• Genomför kommunen inventeringsarbete för att identifiera andra möjliga
markalternativ? Om så är fallet, hur gör man, samt hur kan det göras?
Kommunen kan värdera möjliga markalternativ genom att dels analysera olika värden
som den aktuella jordbruksmarken har (produktionsvärde, rekreationsvärde, kul
turhistoriska värden, landskapskaraktär, energi, tillgång till lokala råvaror, framtida
försörjningsvärde med mera), dels analysera de identifierade alternativa marktyperna
gällande deras respektive värden – till exempel skogsmark: Vilka värden har detta mar
kalternativ?
De olika värdena kan sammanställas i en tabell och/eller redovisas i text. Antingen kan
flera olika typer av platsspecifika markalternativ ställas mot varandra (tabell 3), eller så
kan en eller två olika marktyper jämföras (tabell 4).
Exempel: Fall 1, Nytt bostadsområde: Ange tänkbara alternativa utvecklingsområ
den samt motiv för genomförbarheten (bostadsområde X kunde istället lokaliseras till
område XX). Redovisa de värden och kvaliteter som då går förlorade vid ett sådant alter
nativ, samt hur detta kan kompenseras. Om en bedömning efter inventeringen visar att
exploateringen trots allt måste ske på jordbruksmark, gör då en analys av vilka möjliga
markbesparande åtgärder som kan genomföras i det aktuella fallet, som till exempel
flera våningar och parkering i garage under mark.

11

Tabell 3: Typ av identifierade tänkbara platsspecifika markalternativ på den ena axeln där
också den aktuella förändrade markanvändningen anges (här fall1), samt angivande av typ
av värden för respektive markalternativ på den andra axeln: Vilka värden riskerar att gå förlorade vid exploatering? Exemplet är fall 1 som även finns i tabell 2, där kopplat till väsentligt samhällsintresse.
Exempel: Fall 1, Nytt bostadsområde
Typ av värde Marktyp
Inklusive en kommentar
om ”klassning”, till exempel
låg- medel- hög
Jordbruksmark, Skogsmark
Industrimark
Parkmark
platsalternativ A platsalternativ D platsalternativ B platsalternativ A
Produktionsvärde -klass 9

-hög produktion
-hög grad av
monokulturellt
jordbruk

Marknadsvärde

Naturvärde

Kulturhistoriskt värde

Landskapskaraktär

Rekreationsvärde

Turism

xxx

xxx

En nyansering av tabellen ovan kan vara att flera olika platsalternativ anges för samma
marktyp och ställs mot varandra, som i tabell 4 nedan.
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Tabell 4: Typ av identifierade tänkbara platsspecifika markalternativ delvis inom samma
marktyp på den ena axeln, där också den aktuella förändrade markanvändningen anges
(här fall1) samt angivande av typ av värden för respektive markalternativ på den andra
axeln: Vilka värden riskerar att gå förlorade vid exploatering? Exemplet är fall 1 som även
finns i tabell 2, där kopplat till väsentligt samhällsintresse.
Exempel: Fall 1, Nytt bostadsområde
Typ av värde Marktyp

Inklusive en kommentar
om ”klassning”, till exempel
låg- medel- hög

Jordbruksmark, Jordbruksmark Skogsmark
Skogsmark
platsalternativ A platsalternativ B platsalternativ A platsalternativ B
Produktionsvärde -klass 9

-Klass 7
-hög grad av
diversifiering i
jordbruket

xxx

xxx

Marknadsvärde xxx

xxx

xxx

xxx

Naturvärde xxx

xxx

xxx

xxx

Kulturhistoriskt värde xxx

xxx

xxx

Xxx

Landskapskaraktär xxx

xxx

xxx

xxx

Rekreationsvärde xxx

xxx

xxx

xxx

Turism xxx

xxx

xxx

xxx

-hög produktion
-hög grad av
monokulturellt
jordbruk

xxx

xxx

Om kommunen sedan, efter inventeringen, gör bedömningen att exploateringen trots
allt måste ske på jordbruksmark analyserar man vilka markbesparande åtgärder som är
möjliga att göra i det aktuella fallet. Se tabell 5:
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Tabell 5. Typ av förändring och ianspråktagande av jordbruksmark på den ena axeln och
angivande av markbesparande åtgärder för att minimera inverkan rent ytstorleksmässigt på
den andra axeln.
Aktuell förändring på jordbruksmark

Markbesparande åtgärder
Parkering i garage under mark, fler våningar
etc.

Fall 1. Nytt bostadsområde

Anspråk av mark inåt istället för utåt i staden,
sammanbinda byggnader, fler våningar etc.

Fall 2. Utvidgning av sjukhusområde

Sammanbinda byggnader, fler våningar, parkering i garage under mark etc.

Fall 3. Forsknings-anläggning
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Hur kan kommunen arbeta
med MB 3:4?
För en genomgång av hur man lämpligen hanterar jordbruksmarken och dess värden inom
ramen för dagens fysiska planering, se Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden2. I nedanstående avsnitt ges exempel på ytterligare angreppssätt som
kommunen kan använda sig av för att leva upp till intentionerna med MB 3:4.

Arbetet med översiktsplanen
Hur kan man arbeta med frågor om jordbruksmark och jordbruket som näring i översikts
planen? MB 3:4 bör utgöra själva utgångspunkten för arbetet. I de avsnitt i översiktsplanen
där kommunens mark- och vattenanvändning tas upp rekommenderar vi att även redovisa
jordbruksmarken och jordbruket som sektor. Innehållet kan utvecklas till att omfatta till
exempel inventering kring bevarandevärdet, prognos för framtida befolkningsutveckling
och ianspråktagande av jordbruksmark för andra intressen3. Tydliga värderingsavsnitt
bör finnas med, gällande såväl jordbruksmarkens värde – där typ av värde specificeras –
som värdet av tänkta exploateringsprojekt utifrån kriteriet ”väsentligt samhällsintresse”.
Andra typer av planeringsdokument, som näringslivsplaner, landsbygds- eller livsmedels
strategi, kan givetvis också omfatta frågan om jordbruksmarkernas bevarandestatus.
Kommunen bör redovisa jordbruksmarkens lokalisering i tydliga kartor och ange om
värdet kopplas till produktion, natur, kultur, rekreation etcetera. Här bör man också ange
motiv till varför viss jordbruksmark är bevarandevärd och annan jordbruksmark inte
är bevarandevärd, och även ge förklaringar till specifika problem. Det kan exempelvis
handla om:
att bevarandevärd mark kan hotas av nedläggning (succession, övergång till annan
produktion med mera)
• att åkermark som klassats med låg gradering utifrån systemet för åkermarksklassning
riskerar att inte anses bevarandevärd, men att den ändå kan hävdas ha ett värde
i den lokala kontexten till exempel i kommuner där det inte finns en stor andel
jordbruksmark att tillgå.
Kommunen bör också genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av olika
scenarier för tätortsutveckling. Här redovisar man:
• alternativa scenarier, exempelvis med huvudkategori ”tillväxt” eller ”krympning”,
med underkategorier för bebyggelsestrukturen, till exempel ”samlad”, ”flerkärnig”
och ”spridd”.
• antal hektar av olika typer av jordbruksmark som man beräknar ta i anspråk vid olika
utvecklingsscenarier, samt
• de samhällsekonomiska konsekvenserna av de olika utvecklingsscenarierna,
både kända och okända kostnader. De kostnader som inte går att bestämma anges
tillsammans med en förklaring om varför dessa siffror inte finns tillgängliga eller går
att beräkna ur befintliga uppgifter.

2
3

Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden, Jordbruksverket (2015)
Se exempelvis ”tillägg för jordbruksområden” i översiktsplan, Göteborg.
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Fördjupad översiktsplan och Tematiskt tillägg
till översiktsplan
Användningen av mark och vatten planeras i kommunernas översiktsplaner (ÖP). Dessa
är kommuntäckande dokument där alla policys och intressen som påverkar kommunens
geografiska område ska tolkas och komma till fysiska uttryck. I en översiktsplan kan
man göra tematiska tillägg (TÖP), vilket innebär att man definierar en specifik sektor
som ett tema inom översiktsplanen och relaterar detta till andra samhällsaspekter. Om
kommunen anser att användningen av till exempel jordbruksmark är särskilt viktig att
belysa lämpar sig detta som ett tema. Man kan också lägga till geografiska fördjupningar
i översiktsplanen, en så kallad fördjupad översiktsplan (FÖP), som belyser utvecklingen
i ett visst geografiskt avgränsat område. En fördjupning av översiktsplanen kan tas fram
för ett geografiskt område där man har mål och visioner om att bevara jordbruksmark
och utveckla jordbrukssektorn. På detta sätt kan kommunen belysa hur en sådan utveck
ling får konsekvenser på andra planeringsaspekter inom det geografiska området.
Både fördjupningar av översiktsplaner och tematiska tillägg för jordbruk och jordbruk
smark är en möjlig väg att utveckla och ytterligare trycka på sektorn som tema inom
översiktsplanen. Båda har samma betydelsegrad som översiktsplanen och dessa doku
ment ska inte stå i konflikt mot varandra. En fördjupning av översiktsplanen och ett
tematiskt tillägg kan endast läggas till efter att en översiktsplan är antagen.
En lansering av ”jordbruks-FÖP/TÖP” kan vara ett sätt att skapa intresse för den fram
tida användningen av jordbruksmarken. Om dessutom medel via Jordbruksverket eller
EU kan kopplas som stöd och ekonomiskt incitament för att utveckla ”jordbruks-FÖP/
TÖP” kan det fungera som en igångsättare i kommunerna för att fördjupa arbetet med
jordbruksmarksfrågor. Detta kan jämföras med den satsning som pågick mellan 2007
och 2010 då regeringen avsatte medel till planeringsinsatser för vindkraft, för att stödja
främst den kommunala planeringen. Detta sporrade kommunerna som kunde ansöka
om medel för att utveckla tematiska tillägg för vindbruk så kallade ”vindbruks-TÖP”.
En utvärdering visar att majoriteten av Sveriges kommuner nu har integrerat vindbruk
i sina översiktplaner. Många kommuner hade inte haft ekonomiska möjligheter att
genomföra en lika omfattande planeringsinsats utan stödet. Arbetet har lett fram till en
planeringsberedskap för vindelsproduktion på över 100 TWh/år, enligt kommunernas
egen uppskattning och Boverket bedömer att det nu finns en beredskap för att uppfylla
planeringsramen för vindkraft år 2020 om 30 TWh/år. En motsvarande ”jordbruks-FÖP/
TÖP” skulle kunna leda fram till en planeringsberedskap gällande till exempel antal
hektar bevarad jordbruksmark.
Kommuner där jordbruket har en dominerande roll kan tänkas gå före genom fram
tagande av ”jordbruks-FÖP/TÖP”. Därefter kan andra kommuner uppmuntras att följa
deras exempel.
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Jordbruksparker – ”Agricultural Parks”
Peri-urbant jordbruk, även kallat stadsnära jordbruk definieras enligt OECD som jordbruk
som finns inom en radie av 20 kilometer kring tätorter med mer än 200 000 invånare
och 10 kilometer för tätorter med mellan 50 000 och 100 000 invånare. Begreppet Jord
brukspark - ”Agricultural Park” lägger grunden för ett instrument med syftet att bevara
och förvalta jordbruksområden som utsätts för stor press på grund av påverkan av stads
områden och intensiv urbanisering. Jordbruksparker som modell bygger på tre delar:
1.

En ledningsgrupp som representeras av politiskt engagemang, där stöd finns från
jordbrukare, en årlig budget för arbetet existerar och en överenskommelse mellan
alla berörda parter finns.

2. En förvaltningsplan som redogör för strategier och prioriteringar.
3. En markanvändningsplan för att skydda den högklassade jordbruksmarken.
Modellen främjar en balans dels mellan de värden som bör bevaras (produktion, eko
logiska, kulturella med mera), dels de funktioner som det finns en efterfrågan på att
utveckla (ekonomiska, miljömässiga, sociala med mera). Syftet med instrumentet är
att befästa och utveckla den territoriella basen och underlätta kontinuiteten i jordbruks
verksamheten. Arbetssättet bygger på ett samarbete mellan de inblandade aktörerna
och deras överenskommelse om att hålla kontakt med varandra, samordna aktiviteter
och ha ett gemensamt ansvar. Det är möjligt att bedriva en jordbrukspark med målet att
både bevara och förbättra jordbruks- och naturarvet i området. Detta ligger i linje med
en hållbar utveckling av stadsnära jordbruk genom att uppnå en balanserad och har
monisk samexistens av tre typer av intressen: finansiella och ekonomiska intressen inom
jordbruk; ekologiska och miljömässiga intressen kopplat till jordbruk; kulturella och sociala
intressen av att upprätthålla en landskapsbild, landskapskaraktär och kvalité som ger
upphov till aktiviteter kopplade till fritidsaktiviteter, pedagogisk verksamhet och turism.
Jordbrukspark som modell kan ses som en grund för en framtida utveckling av en
policy för ”jordbruksvårdsområden” på liknande sätt som det idag finns policy för
naturvårdsområden.

Motiv för att inrätta Jordbruksparker:
• Skydda stadsnära jordbruksmark på samma sätt som vi i dag skyddar
naturvårdsområden. Ett sätt att undvika exploatering av bördig jordbruksmark, som
är en mycket värdefull resurs för den lokala livsmedelsförsörjningen i framtiden.
• Behov av närproducerade ekologiska livsmedel från kostenheten – skolor och
vård. Många kommuner har en hög målsättning att upphandla ekologiskt och även
närodlat.
• Jordbruksparker är ett sätt att tillfredsställa efterfrågan på ekologiska och närodlade
produkter.
• Potential för lokal arbetsmarknad inom odling för att skapa gröna jobb med både
tillfällen för entreprenörer och mindre kvalificerade arbeten där olika åldersgrupper
och kulturer kan skapa en bas för arbetsförsörjning (se även nedanstående avsnitt
om närodlad mat)
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• En generell ökning av kommunens attraktion genom en satsning på den nära
landsbygden. En kombination av produktivt jordbruk/trädgårdsodling, naturvård
och rekreationsmöjligheter för allmänheten i form av cykel- och joggingleder,
kolonilotter, utflyktsplatser med mera, skulle bädda in staden i ett inbjudande grönt
ytterhölje. Detta skulle dessutom kunna sammanbindas med grönytorna inom staden
och tänkbara områden för stadsodling till husbehov, så att hela staden genomsyras
av gröna nerver, och där marknadsplatser för de lokala produkterna ges möjlighet att
uppstå på ett flertal ställen.

Hur man arbetar med tätortsnära jordbruk
– exempel om närodlad mat
En väg att gå för att belysa värdet av jordbruksmark och jordbruk som sektor kan vara
genom intresset för närodlad mat. Nedan har vi sammanställt en lista över vad en kom
mun kan arbeta med för att stimulera lokala system för närodlad mat. Se även text om
detta i Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden4.
Hur kan arbetet inom kommunal planering stimulera närodlad mat?
• Arbeta fram en policy för närodlad mat.
• Utveckla en upphandlingsmodell som tillåter mindre volymer och erbjuder
stöd i upphandlingsförfarandet till mindre producenter.
• Där naturbruksgymnasium finns, etablera lokala matsystem till skola och
vårdverksamheter.
• Erhålla logistiska lösningar såsom samlastningscentral och distributionscentral.
• Upprätthålla kontinuerlig kommunikation med och mellan lantbrukare.
• Erhålla platser för marknader.
• Stödja nätverk mellan producenter.
• Stödja aktiviteter mellan producent och konsument till exempel marknadsföring
av aktiviteter.
• Förse medborgarna med samlad information om möjligheter att odla mat och
införskaffa närodlad mat.
• Stödja producenter i att skapa nya marknader till exempel genom ”Community
supported agricultural systems” (CSA) vilket innebär att konsumenter prenumererar
på lådor/korgar av till exempel grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, kryddor, honung,
bröd, ägg, kött.
• Upplåta kommunal mark för Matparker för att bedriva kollektiv odling.
• Inrätta Jordbruksparker (Agricultural parks) i syfte att bevara och förvalta jordbruks
områden som riskerar att utsättas för stor press på grund av intensiv urbanisering.
• Driva odlingsverksamhet på kommunal jordbruksmark i syfte att skapa gröna jobb
för småskaliga entreprenörer. Formen kallas Stadsbruk och initieras som ett projekt.
• planera för odlingsmöjligheter i eller i anslutning till bostadsområden
• Odla fruktträd, bär och grönsaker i offentliga parker.
• Anlägga skolträdgårdar i pedagogiskt- och visst produktionssyfte.
• Arbeta med säsongsanpassade menyer i skola och vård.
4

Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden, Jordbruksverket (2015)
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Arbetsprogram detaljplaner

Pågående DP

Ej pågående DP
Troligt Antagande

PRIVATA PLANER
Lysekil

Program

Samråd

Granskning Antagande

2022

2022

Jan-Jun

Jul-Dec

Antagandebeslut
SBN

KF

Boendeformer
Småhus

Annat

Lägenheter

Gullmarsbadens camping

-

-

camping

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

-

100+

hotell/kontor/handel/trygghetsboende

-

ca 30

Flerbostadshus

-

-

ta bort byggrätter

ca 20

ca 15-20

Friliggande villor, mindre flerbostadshus

-

ca 140

hyresrätter/bostadsrätter

-

25-30

hyresrätter

-

ca 30+

Bostäder, centrumändamål
Ändring pb - flerbostadshus

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

Skaftö
Fossa 1:116
Fossa 1:33, Rågårdsvik
Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan

ca 20-35

ca 20

småhus/lägenheter

-

-

camping

ca 8

-

(§113)

-

-

Ändrat ändamål - daglivaruhandel

-

småhus

ca 8
ca 6

småhus

ca 200

Skaftö-Berg 2:155

Varierande boenden

5 st

-

antal?

-

Förtäta området med friliggande småhus

-

-

skola

-

-

verksamheter/småbåtshamn

Lönndal 1:7

Ändrad användning - tillfällig vistelse

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

Program

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

Samråd

Granskning Antagande

Utvidga användningomr. t.ex tillfällig vistelse

AKTUELL STRATEGISK PLANERING

Ny översiktsplan
VA‐plan
Kulturmiljöprogram

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

Laga kraft 2017
Laga kraft 2018

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

Laga kraft 2018
Laga kraft 2018
Laga kraft 2018

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

Laga kraft 2019
Laga kraft 2020
Laga kraft 2021

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

Laga kraft 2020

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

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

Grönskult 1:42 mfl

Överklagad MMD

ICA Grundsund Lönndal 8:1 mfl

KF 2021-10-20

Antagen

Bearb. Antagandehandl

Utst/Granskningsutlåtande

Utställning/Granskning

Bearb./beslut om granskn

Samrådsredogörelse
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SBN 2022-000161

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
Frida Mellgren
frida.mellgren@lysekil.se

Beslut om granskning av detaljplan för Kvarteret Revolvern,
del av Slätten 1:339, Lysekil, Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan,
upprättat 2022-02-22. Syftet med detaljplanen är att pröva uppförandet av fyra
flerbostadshus, innehållande cirka 25–30 lägenheter.
Planområdet ligger i ett redan utbyggt bostadsområde och är beläget 1 km nordöst
om Lysekils centrum och angränsar direkt till Trötemyren. Inom området finns i
dagsläget två klubblokaler, en bouleanläggning och en kommunal lekplats.
Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2021-03-16 till 2021-0420. Alla yttranden som kommit in under samrådstiden har sammanfattats och
kommenterats i en samrådsredogörelse och planförslaget har ändrats enligt
sammanfattningen i denna.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Kvarteret Revolvern, del av
Slätten 1:339 skickas ut för granskning enligt 5 kap. 18 § PBL (2010:900)
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan,
upprättat 2022-02-22. Samhällsbyggnadsnämnden beviljade planbesked 2019-0425, § 61 för kvarteret Revolvern, del av Slätten 1:339.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av fyra flerbostadshus,
innehållande cirka 25–30 lägenheter. Inom planområdet föreslås också en gata
samt en gångväg anläggas, med möjlighet att koppla på infart från befintliga vägar i
anslutning till planområdet. Planområdet ligger i ett redan utbyggt bostadsområde
och är beläget 1 km nordöst om Lysekils centrum och angränsar direkt till
Trötemyren. Inom området finns i dagsläget två klubblokaler, en bouleanläggning
och en kommunal lekplats.
Planarbetet har under samrådet handlagts med standard planförfarande och i
enlighet med 5 kap 6 §, Plan- och bygglagen (2010:900). Efter samråd har
kommunen beslutat att växla till utökat planförfarande då planförslaget bedöms
vara av stort allmänt intresse och delvis avvika mot kommunens översiktsplan, ÖP
06. Detta innebär att revideringar av planförslaget ska godkännas av
sammanträdande samhällsbyggnadsnämnd, samt att planförslaget vid remiss ska
kungöras för allmänhetens kännedom. Planförslagets markanvändning avviker till
viss del från den markanvändning som anges i kommunens översiktsplan, ÖP 06.
Planförslagets bedöms dock inte strida mot översiktsplanens intentioner i helhet,
då detaljplanens syfte anses vara väl förenligt med kommunens strategi om att
nybyggnation av bostäder i första hand ska ske genom förtätning.
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Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §,
Plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att detaljplanen
inte innebär betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning
därmed inte behöver upprättas, 2021-09-30 §156.
Planförslaget har varit ute på samråd mellan 2021-03-16 till och med 2021-04-20.
Yttrande som inkommit under samrådstiden har sammanställts och besvarats i en
samrådsredogörelse som godkändes i Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-30
§156. I handlingarna som skickas ut på granskning har det tagits hänsyn till
föreslagna revideringar i beslutad samrådsredogörelse. Sedan handlingarna varit
ute på samråd har planförslaget justerats enligt nedan:






En naturvärdesinventering har genomförts.
Betonginspektion av dammen i Trötemyren har genomförts.
En bergteknisk inspektion har genomförts.
Plankartan har reviderats.
Planbeskrivningen har reviderats.

Måns Werner
Förvaltningschef

Frida Mellgren
Handläggare

Bilagor






Planbeskrivning daterad 2022-02-22
Plankarta daterad 2022-02-22
Illustrationskarta daterad 2021-03-09
Samrådsredogörelse daterad 2021-09-10
Fastighetsförteckning daterad 2022-02-22

Utredningar








Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-02-18
Sol-och skuggstudie, 2021-02-17
PM Trafik och bullerutredning, Efterklang AB, 2020-12-11
VA-dagvattenutredning, Afry, 2021-03-09
Naturvärdesinventering, OM´s Naturtjänst, juli 2021
Bergteknisk inspektion, Norconsult, februari 2022
Betonginspektion av dammen i Trötemyr och Rotemyr, COWI, 2021-09-21

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen för Plan och Bygg

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Dnr: B-2019-456
Datum: 2022-02-22

Planbeskrivning
Granskningshandling

Detaljplan för Kvarteret Revolvern
Del av Slätten 1:339, Lysekils kommun

Planhandlingar
•
•
•
•
•

Plankarta, 2022-02-22
Planbeskrivning, 2022-02-22
Illustrationskarta, 2021-03-09
Samrådsredogörelse 2021-09-10
Fastighetsförteckning 2022-02-22

Utredningar:
•
•
•
•
•
•
•

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-02-18
Sol-och skuggstudie, 2021-02-17
PM Trafik och bullerutredning, Efterklang AB, 2020-12-11
VA-dagvattenutredning, Afry, 2021-03-09
Naturvärdesinventering, OM´s Naturtjänst, juli 2021
Bergteknisk inspektion, Norconsult, februari 2022
Betonginspektion av dämen i Trötemyr och Rotemyr, COWI, 2021-09-21
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Inledning

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av fyra flerbostadshus, innehållande
cirka 25–30 lägenheter. Området för exploateringen är i ett redan utbyggt bostadsområde med
möjlighet att koppla på infart från befintliga vägar.
Planförslaget har varit ute på samråd mellan 2021-03-16 till och med 2021-04-20. Yttrande
som inkommit under samrådstiden har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse
som godkändes i Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-30 §156. Föreslagna kompletteringar
och justeringar har inarbetats i granskningshandlingarna.
Planarbetet har under samrådet handlagts med standard planförfarande och i enlighet med 5
kap 6 §, Plan- och bygglagen (2010:900). Efter samråd har kommunen beslutat att växla till
utökat planförfarande då planförslaget bedöms vara av stort allmänt intresse och delvis avvika
mot kommunens översiktsplan, ÖP 06. Detta innebär att revideringar av planförslaget ska godkännas av sammanträdande samhällsbyggnadsnämnd, samt att planförslaget vid remiss ska
kungöras för allmänhetens kännedom.
Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §, Plan- och bygglagen.
Förslaget till detaljplan kommer att ställas ut för granskning innan det kan tas upp för godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av fyra flerbostadshus, innehållande cirka 25–30 lägenheter. Inom planområdet föreslås också en gata samt en gångväg anläggas, med möjlighet att koppla på infart från befintliga vägar i anslutning till planområdet.
Planområdet ligger i ett redan utbyggt bostadsområde och är beläget 1 km nordöst om Lysekils centrum och angränsar direkt till Trötemyren. Inom området finns i dagsläget två klubblokaler, en bouleanläggning och en kommunal lekplats.

Preliminär tidplan för planarbetet
•
•
•
•

Beslut om granskning
Granskning
Godkännande i SBN
Antagande i KF

Planbeskrivning
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Plandata

Lägesbestämning, areal och avgränsning

Detaljplanen omfattar en mindre del av fastigheten Slätten 1:339. Planområdet är beläget 1 km
nordöst om Lysekils centrum. I öster angränsar planområdet till Trötemyren, i nordöst till naturmark och i övrigt till befintlig bebyggelse längst med Nygatan och Fredsgatan.
Storleken på planområdet är knappt 1 hektar.

Planområdets läge

Karta över planområdets avgränsning

Markägoförhållanden

Lysekils kommun är ägare till fastigheten Slätten 1:339.
Fullständig redovisning av fastighetsförhållanden och rättigheter inom och i anslutning till
planområdet finns i den fastighetsförteckning som tillhör detaljplanen.

Planbeskrivning
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Avvägningar enligt miljöbalken (MB)

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Planområdet berörs inte av några riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap.

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB

Stora delar av kustområdena i Lysekils kommun är av riksintresse enligt 4 kap 1 § Miljöbalken
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Exploateringsföretag och
andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är ett hinder för turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder
för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
•

Miljöbalken 4 kap 2 §: Turism och rörligt friluftsliv
Planområdet omfattas delvis av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Inom riksintresseområdet ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag.

•

Miljöbalken 4 kap 4 §: Högexploaterad kust
Planområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Exploateringen innebär en utveckling av Lysekils tätort och därmed är planförslaget förenligt
med bestämmelserna enligt 4 kap 1 § MB.
•

Miljöbalken 4 kap 8 §: Natura 2000
Gullmarsfjordens vattenområde är utpekat som Natura 2000-område och därmed
klassat som riksintressen enligt 4 kap Miljöbalken. Planområdet ligger 1km utanför Natura 2000-området, Gullmarsfjordens vattenområde är dock detaljplaneområdets huvudrecipient.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB

Enligt miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet
meddela föreskrifter om kvaliteten för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs
för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer). Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Vatten
Miljökvalitetsnormer ska uppnås i varje vattenförekomst. Vattenförekomsternas status klassificeras utifrån kvalitetsfaktorer i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19)
Gullmarsfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Planområdet är beläget norr om
huvudrecipienten Gullmarns centralbassäng. Ungefärligt avstånd från detaljplanens centrum
till huvudrecipienten är 1 km. För Gullmarns centralbassäng gäller följande:

Planbeskrivning
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Föroreningsberäkningar, före exploatering, samt efter exploatering utan och med rening har
genomförts i detaljplanens tillhörande VA-dagvattenutredning. Förslag till åtgärder för rening
har presenterats och ska genomföras i samband med exploateringen. Med dessa föreslagna
åtgärder skulle kraven på föroreningar uppnås och inte försämra mot tidigare situation i planområdet.
Buller
Mätning av trafiken på Nygatan och Fredsgatan har utförts. Beräkning av vägtrafikbuller har
utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik. Trafik från tillkommande bebyggelse beräknas inte medföra någon större bullerpåverkan vid befintlig bebyggelse.

Skydd av område, 7 kap MB

Planområdet omfattas inte av strandskydd.
Trötemyren har tidigare omfattats av strandskydd men upphävdes i samband med Länsstyrelsens översyn av strandskydd 2001.

Miljömål

De lokala miljömålen som redovisas i ÖP 06 ska integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och samhällsekonomiska intressen. Av de lokala miljömålen har aktuell detaljplan koppling till målet God bebyggd miljö, vilket innebär:
• Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet skall ske på sådant sätt att de lokala miljömålen avseende energianvändning, användning av icke fossila bränslen och transportpåverkan nås.
Planförslaget innebär en förtätning av Lysekils tätort vilket minskar behovet av bilpendling
och därmed användning av fossila bränslen.
• Kommuninvånarna skall inte utsättas för bullerstörningar över de riktvärden som
riksdagen fastställt.
Den trafikökning som planförslaget medför (se vidare under rubrik Gator och Trafik) blir
begränsad och miljökvalitetsnormen bedöms därför inte riskeras att överskridas.
• Radonhalten i samtliga skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft och
att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3.
En upplysning som anger att byggnader där människor vistas stadigvarande ska ges ett radonsäkert utförande har införts i planen.
Beträffande målet om God bebyggd miljö innebär planen att centralt belägen mark i Lysekil
förtätas och därmed utnyttjas mer effektivt vilket är i linje med miljömålet.

Planbeskrivning
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Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer

Lysekils kommuns nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2006. 2010 antogs en aktualitetsförklaring av översiktsplanen. En ny översiktsplan håller just nu på att tas
fram och programhandlingen för den nya översiktsplanen är antagen i kommunstyrelsen.
Programmet till nya översiktsplan understryker det faktum att Lysekils kommun för att satsa
på bostäder åt alla och att det i framtiden behövs fler hyresbostäder. För att säkra den målsättningen behöver fler utpekade markområden placeras på kommunägd mark jämfört med
ÖP 06.
I ÖP 06 är området markerat som område med oförändrad mark-och vattenanvändning med
bebyggelseområde, huvudsakligen bostäder samt öppen mark/vegetation.

Utdrag från kommunens översiktsplan; regler och rekommendationskarta. Planområdet redovisas med röd
markering.

Planbeskrivning
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Syftet med detaljplanen är delvis oförenlig med gällande översiktsplan.
Exploateringsområdet ligger delvis i ett redan bebyggt bostadsområde och den mark som är
utpekat som öppen mark/vegetation i översiktsplanen består idag av en bouleanläggning
med tillhörande klubbstuga, viss asfaltsbeläggning och en lekpark.
Utifrån tolkningen av kartunderlaget samt markens funktion idag görs bedömningen att bostäder lämpar sig bra på platsen. Detaljplanens syfte är väl förenligt med kommunens strategi om att nybyggnation av bostäder i första hand ska ske genom förtätning.

Kommunala program
•

Grönstrategi
Kommunens grönstrategi beaktas i planeringen av området då hänsyn tas till befintliga
spridningskorridorer, värdena av de ekosystemtjänsterna som går förlorade vid exploatering ska kompenseras genom att förutsättningar för tjänster av liknande värde nyskapas. Höjdsättning av marken i området är anpassat för en optimal dagvattenhantering. Dagvattenlösningarna i området är naturbaserade lösningar som ska fördröja,
rena och infiltrera vattnet på plats.

•

Boendestrategi
I boendestrategin presenteras sex övergripande strategiska mål för att nå visionen 15
500 invånare i kommunen. Bland de sex målen berör planförslaget målen framförallt:
- Delmål 2 - Få de unga som utbildat sig att återvända till kommunen
- Delmål 5 - Utveckla ett attraktivt, hållbart och varierat bostadsbestånd för helårsboende

•

Bostadsförsörjningsprogram
Detaljplanens syfte är väl förenligt med bostadsförsörjningsprogrammet, framförallt
utifrån målet: ” Nybyggnation av bostäder ska i första hand ske genom förtätning
av stadskärnan och övriga tätorter och samhällen, med utbyggt kommunalt VA och
i kollektivtrafiknära lägen. Vid förtätning ska den gröna strategin beaktas.”

•

Energiplan
Energiplan Lysekils kommun från 2008 ska tillämpas.

•

Dagvattenhantering
Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekil, antagen av KF 2011-06-22, ska tillämpas.

•

Naturvårdsplan
Planområdet ingår inte i några av de nio utpekade tätortsnära naturområdena i Lysekils kommuns naturvårdsplan från 2010.

•

Parkeringsnorm
Gällande parkeringsnorm för Lysekils kommun (antagen i kommunfullmäktige 2011)
fungerar som utgångspunkt vid planering och dimensionering av parkering för området.

Planbeskrivning
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Detaljplaner

Gällande detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige 1981. I
den gällande detaljplanen är tillåten
användning för den aktuella delen av
fastigheten Slätten 1:339, parkmark
samt samlingslokaler.

Planprogram

Ett planprogram har inte upprättats.
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Strategisk miljöbedömning

Under framtagandet av aktuellt planförslag har en undersökning av betydande miljöpåverkan
gjorts för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Undersökningen presenteras i ett separat dokument, daterat 2021-02-18 Konsekvenserna av
planens genomförande beskrivs också i denna planbeskrivning.

Sammanfattning av undersökning av betydande miljöpåverkan

Kommunen har genomfört en undersökning enligt PBL 5 kap 11 a § och miljöbalken 6 kap 6 §
för aktuell plan. Vid undersökningen har omständigheterna som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan särskilt beaktas i enlighet med miljöbedömningsförordningen
(2017:966) 5 §.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av 25–30 lägenheter, fördelat på fyra
huskroppar. Området för exploateringen är i ett redan utbyggt bostadsområde. Planförslaget
medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Planförslaget berör inget Natura
2000-område, medför inte någon skada på riksintressen eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas lokala/nationella miljömål. Planförslaget överensstämmer delvis
med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Kommunens ställningstagande

I samband med att detaljplanen skickades ut på samråd gavs länsstyrelsen tillfälle att yttra sig
i ett undersökningssamråd. Syftet med undersökningssamrådet är att det ska bidra med information till kommunens bedömning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har skriftligen meddelat i sitt samrådsyttrande att de delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär en betydande påverka på miljö och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.
Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §, Plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att detaljplanen inte innebär betydande
miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas,
2021-09-30 §156
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Planförslaget:
Förutsättningar och förändringar
Natur

Mark och vegetation
Förutsättningar:
Planområdet är platt med små höjdskillnader, största delen av planområdet har en höjdnivå
om +41 meter. Högsta delen i planområden är + 44 meter. Planområdet är flackt samt relativt
obebyggt med undantag för två klubbhus, en boulebana och en kommunal lekplats.
Området inom detaljplanen består av gräsytor, en mindre del asfaltsbeläggning samt mindre
skogsområden, vilka även dessa är flacka och kala.

Befintlig mark i planområdets mittpunkt. Längst bort i bild syns hus belägna längst med Nygatan.

150 meter från planområdet återfinns Siviks naturområde, som är ett av kommunens åtta bostadsnära naturområden.
Naturområdet innehåller vandringsleder, bad och
camping och nås enkelt från planområdet via befintliga gator och stigar. Kommunens främsta vandringsled, kuststigen, löper genom området och genom Sivik
kan man nå skogsterrängen i Trälebergskile.
På bilden till vänster redovisas planområdet med röd
markering, Siviks naturområde och dess omgivning redovisas med gul markering.
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Planområdet angränsar direkt till Trötemyren. I Callunas naturinventering från 2016 är Trötemyren identifierad som klass 2 ”påtagligt naturvärde”. En mindre del av naturmarken i planområdets östra del är identifierad som klass 3 ”påtagligt naturvärde”.
.

Röd markering redovisar planområdet i relation till naturvärdena

Genom Trötemyren löper en del av en större spridningskorridor, vilken är identifierad som
fungerande. Spridningskorridoren består bland annat av två större vattenområden,
Trötemyren och Rotemyren, det finns goda förutsättningar för vattenknutna arter att spridas
till närliggande vattenmiljöer. Bevarandet av spridningskorridoren är av stor betydelse totalt
sett.
Med anledning till inkomna yttranden under
samråd har en naturvärdesinventering tagits
fram av OM´s Naturtjänst. En förstudie har
gjorts av inventeringsområdet inklusive 100
meter breda korridorer runt detta.
Fältinventering av inventeringsområdet
gjordes 2021-06-21.
Inom detta har två naturvärdesobjekt
identifierats (NO 01 och NO 02). Ett av dessa
har bedömts tillhöra naturvärdesklass 3
(påtagligt naturvärde) och ett har bedömts
tillhöra naturvärdesklass 4 (visst naturvärde).
Övriga delar av inventeringsområdet har
bedömts ha lågt naturvärde. Inga objekt som
omfattas av generellt biotopskydd har
identifierats.

Naturvärdesobjekten NO 01 (påtagligt naturvärde)
och NO 02 (visst naturvärde)
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Naturvärdesobjekt 01
Området är en uppväxande tät lövskog dominerad av björk och i sydligaste delen skogsalm.
Även sälg, asp, klibbal och körsbär ingår i trädskiktet.
Buskskiktet är mycket tätt av småträd av björk, rönn och vide samt sötbjörnbär, vildkaprifol
och förvildade trädgårdsbuskar.
Området har en naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) eftersom det finns ett viss artvärde/biotopsvärde:
1)
2)
3)
4)

Förekomst av murgröna (§, S) och myskbock (S)
Lämplig häckningsmiljö för grönfink (EN) och gulsparv (NT)
Utpekat som en del i en viktig spridningskorridor
Området är en del av ett tidigare utpekat naturvärdesobjekt (Rote- och Trötemyrs närområde) som bedömts ha påtagligt naturvärde

Naturvärdesobjekt 02
I denna, den östra delen av grusplanen, har inte gräsvegetationen tagit över, utan den är glest
bevuxen med mer eller mindre konkurrenssvaga och lågväxande arter. Trots torka vid inventeringstillfället, kunde noteras en viss fuktighet i marken, och här växer arter som grönstarr
och ryltåg. I övrigt noterades en del kalkgynnade arter som äkta johannesört, vildlin (T),
getväppling och prästkrage bland mer triviala gräsmarksarter. Här växte också spetsvaxskivling och levermossan kragpellia.
Denna miljö är också lämplig för knutört (VU) och dvärglin (NT), men dessa mycket små arter
brukar inte visa sig förrän på eftersommaren.
Området har en naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) eftersom det finns ett visst artvärde och
ett obetydligt biotopsvärde:
1) Förekomst av fukt- och kalkgynnade konkurrenssvaga arter
Förändringar:
Exploateringen inom planområdet kommer dels att ske på mark som utgörs av grus eller asfalt,
dels på befintligt vegetationsområde. Planområdesgränsen har utformats med ambitionen att
bevara kringliggande berg och vegetation så mycket som möjligt med hänsyn till befintliga naturvärden.
Längst med planområdets nordöstra och östra kant planläggs som NATUR i syfte att bevara
en del av naturområdet och vegetationen, med möjlighet för allmänheten, växt- och djurliv att
kunna ta sig fram även efter exploateringen. Området där murgröna (§) har påträffats planläggs också som NATUR.
Planförslaget bedöms inte påverka naturmiljön inom området i någon större omfattning då
hänsyn tagits till befintliga naturvärdena. Även tillgången till grönytor och närliggande naturområde bedöms som tillgodosedda för de närboende.
Rekommenderad marklutning inom området ska efterföljas och medför att marknivåerna
kommer att justeras.
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Bergteknik och geoteknik
Förutsättningar:
Planområdet är flackt utan några större höjdskillnader. Berggrunden består enbart av bohusgranit med mindre inslag av pegmatitiska gångar. Enligt SGU så är det bohusgranitens sydligaste del på fastlandet. Exponerat berg i planområdet är storskaligt rundade hällar. Brant
stående sprickor skapar på några ställen bergklackar med höjd 0.5 – 2 m. I orörda hällar
finns ingen risk för utfall av berg. Partier där bergschaktning utförts är det låga och horisontella sprickor, detta skapar stabila plan där löst berg ligger stabilt utan att kunna falla ner.
Block som tidigare markarbeten har sprängts eller spräckts loss ligger spridda i områdets
norra del.
Om bergschaktning kommer utföras under byggnationen så bör en bergsakkunnig kopplas in
för att bedöma tekniska lösningar och risker innan något byggs på eller i närheten av exponerat
berg.
Vid maskinella markarbeten finns det risk att upplagda block kan rubbas ur sina stabila lägen.
Därför rekommenderas att alla block som ligger på berg avlägsnas. Dock ska radonproblematiken noteras, men eftersom marknivån ska höjas så skulle löst berg kunna användas som utfyllning under grundläggning. Granitiska block har samma radon-egenskaper som omgivande
berg och om blocken läggs på en lågt liggande bergyta som sedan täcks med annat material så
blir det ingen större förändring i strålningsnivåer. En sådan åtgärd minskar eventuellt behovet
av materialtransporter till och från området.
Stödmur mot Trötemyr
Det finns en stödmur längst med hela den del av planområdet som angränsar till Trötemyren.
Syftet med muren var att höja magasinsstorleken för en före detta sötvattentäkt. Vattentäkten är avvecklad och dricksvatten hämtas idag från Kärnsjön.
Med avseende på att dämmena i Trötemyr öppnats
upp i norr så gör det att funktionen av de översta
800 mm av stödmuren är obetydlig. De befintliga
två öppningarna gör tillsammans att vattennivån
aldrig kommer att nå högre.
Vattennivå på Trötemyren ligger idag på ca. +42,4
meter och skalpzon i stödmuren ligger på högst
+42,5 meter. Planområde ligger ca 50 centimeter
lägre än Trötemyrens vattennivå vilket innebär att
stödmuren har en viktig funktion för att skydda
planområdet och befintliga bebyggelsen i sydväst.
En besiktning av Trötemyrens dammkonstruktioner har genomförts av COWI AB under hösten
2021. Baksidan av dämmet inom planområdet har
varit svårt att komma åt dels för att vegetationen
varit tät, men här har även varit mycket vatten med
bottenlösa hål. Mest vittring på de nedre delarna i
skvalpzon har skett på de sektioner där större stenar legat nära ytan. Stödmuren ser på vissa ställen
skamfilade ut, men utformningen är robust. Totalt
16 stycken skador identifierades. Inga allvarliga skador som kan leda till läckage har påträffats.

Planbeskrivning
Detaljplan för Kvarteret Revolvern, Slätten 1:339

Sida 15

Generellt så har det varit ett bristande underhåll vad gäller röjning av vegetation innanför
dämmet. Stora trän och buskar växer nära inpå. Rötter letar vatten och kan underminera/undergräva dämmet.

Typsektioner av stödmuren

Murkonstruktion längst med planområdesgränsen som löper utmed Trötemyren.

Förändringar:
Då vattennivå på Trötemyren är ca 50 centimeter högre än stora delar av planområdet kommer
stödmuren att bevaras som ett skydd mot översvämning. Det införs en skyddsbestämmelse för
kunna möjliggöra erforderligt underhåll vad gäller bl.a. inspektion och reparation av skador
som kan leda till läckage samt röjning av vegetation vid stödmuren.
Innan markarbete påbörjar ska muren inspekteras och repareras vid behov och en uppföljande
inspektion av kommunen, som är ansvarig för dess underhåll, ska göras.
Markradon
Förutsättningar:
Berggrunden i området kan i sin helhet klassas som normalradon.
Förändringar:
Block och sprängsten inom området ska antas ha samma strålningsegenskaper som omgivande
berggrund och bör inte användas vid grundläggning. Eventuellt tillfört material som till exempel fyllnadsmassor bör ha låga strålningsegenskaper för att inte bidra till en ökad radonrisk.
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För utifrån tillfört grundläggningsmaterial bör aktivitetsindex och radiumhalt deklareras av
leverantör, alternativt fastställas på plats baserat på mätning med gammaspektrometer.
I Lysekils kommuns översiktsplan från 2006 finns ett ställningstagande om krav på radonsäkert byggande och uppföljande radongasmätning i alla nybyggda bostäder. En bestämmelse
som anger att byggnader där människor vistas stadigvarande ska ges ett radonsäkert utförande
har införts i planen.

Bebyggelseområden
Bebyggelse
Förutsättningar:
Bebyggelsen inom planområdet utgörs idag av en större och en mindre klubblokal. Den större
klubblokalen uppfördes i slutet av 60-talet och har en yta om 175 kvm2. Klubblokalen står tom
sedan ett antal år tillbaka men delar av lokalen nyttjas i dagsläget till viss del av bouleföreningen som verkar i området. Den mindre klubblokalen är 30 kvm2. Inom planområdet finns
även en kommunal lekplats.

Större klubblokal inom området

Mindre klubblokal inom planområdet,
tillhörande bouleanläggningen.
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I direkt anslutning till området ligger enbostadshus vilka är uppförda till största delen under
slutet av 60-talet. Den omgivande bebyggelsen upplevs som heterogen vad gäller ålder, utförande och storlek, merparten av villabebyggelsen är uppförd med liknande byggnadsarea och
större delen av bebyggelsen har sadeltak.
Förändringar:
Den planerade bebyggelsen som ges
möjlighet att uppföras inom planområdet består av 4 flerbostadshus. Det totala
antalet lägenheter beräknas till cirka
25–30 stycken.
I planförslaget har det möjliggjorts för
stråk och passager mellan byggnaderna
för att boende och allmänhet ska kunna
ta sig fram och nå naturområdet norr
om planområdet. Naturområdet är dock
inte i dagsläget frekvent använt.

Illustrationskarta som
visar en möjlig utveckling av planområdet

Nedan följer en beskrivning av den planerade bebyggelsen inom planområdet (se illustrationsplan ovan). Byggnadernas yta föreslås regleras genom byggnadsarea vilket är det fotavtryck som byggnationen har på marken. Byggnationens höjd föreslås regleras med nockhöjd.
Högsta nockhöjd anger vilken höjd som takkonstruktionen får ha som högst. Utöver högsta
nockhöjd tillåts endast hiss/hisschakt.
•

Byggnad A har givits en nockhöjd om 8 meter utifrån den medelnivå som marken har
invid byggnaden, vilket innebär en byggnad om 2 våningar. Största tillåtna byggnadsarea är 320 kvm. Marken närmast Nygatan är förlagd med 5 meter bred prickmark
vilket innebär att byggnader inte får uppföras inom prickmarken. Denna reglering är
gjord för att följa den befintliga bebyggelsestrukturen längst med Nygatan.

•

Byggnad B har givits en nockhöjd om 11 meter utifrån den medelnivå som marken
har invid byggnaden, vilket innebär en byggnad om 3 våningar. Största tillåtna byggnadsarea är 450 kvm.

•

Byggnad C har givits en nockhöjd om 14 meter utifrån den medelnivå som marken
har invid byggnaden, vilket innebär en byggnad om 4 våningar. Största tillåtna byggnadsarea är 450 kvm.
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•

Byggnad D har givits en nockhöjd om 8 meter utifrån den medelnivå som marken har
invid byggnaden, vilket innebär en byggnad om 2 våningar. Största tillåtna byggnadsarea är 450 kvm.

Nockhöjden är anpassad efter byggnader med pulpettak.
Komplementbyggnader tillåts inom den mark som är benämnd som gemensam gård i illustrationen ovan. Komplementbyggnaderna tillåts uppföras med en högsta nocknöjd om 4 meter och en total byggnadsarea om 100 kvm inom den yta som är belagd med korsmark i
plankartan. Komplementbyggnaderna får vara högst 30 kvm vardera.
Solstudie
En solstudie har tagits fram, solstudien visar skuggor från föreslagna nya byggnader vid fyra
olika klockslag vid vår-och höstdagjämning samt vid sommarsolstånd. Sol-och skuggstudien i
sin helhet bifogas planhandlingarna.
Bedömning av eventuell olägenhet baseras på Boverkets rekommendation om minst 5 timmars
sol mellan 9.00 -17.00 vid vår- och höstdagjämning.

Befintlig bebyggelse och utrymmen längst med Nygatan och Fredsgatan blir minimalt skuggpåverkade vid nybyggnationen och bedöms därför inte utsättas för någon större olägenhet.
Studien visar även att den nya bebyggelsen får tillräckligt med soltimmar enligt rekommendationerna.
Omgivningar och service
Förutsättningar:
Närmaste förskola samt låg-och mellanstadieskola är lokaliserad cirka 600 - 800 meter från
planområdet. Sjukhus nås 400 meter från planområdet. Högstadieskola samt badhus och simhall ca 700 meter. Lysekils stadskärna med dess butiker är beläget 1 km bort.
Planområdet gränsar direkt till en av kommunens fyra identifierade bostadsparker; Rotemyrens och Trötemyrens landskapspark. Parken anlades på 1980-talet i samband med att bostadsområdet Tröten byggdes. Området är ursprungligen en gammal sötvattentäkt. Vegetationen i parken består av blommande, bärgivande och inhemska växter såsom aplar, hagtorn,
slån, fläder, fågelbär och hassel. Det har skapats förutsättningar för ett rikt fågelliv. Genom
parken löper ett populärt promenadstråk.
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Förändringar:
Behovet av skolor, förskolor, vård, handel etc. bedöms som tillgodosedda i nära anslutning till
planområdet. Planområdets bostäder genererar bostadsmöjligheter för åretruntboende.
Kulturmiljö
Förutsättningar:
Området ingår, eller angränsar inte, till en utpekad kulturmiljö.
Inom området har det tidigare funnits en hockeyrink, den såkallade ”Revolverrinken” som stod
färdig i mitten av 50-talet och tillhörde Slättens IK. Inom området ligger även före detta Slättens IK:s klubbhus som byggdes 1960. Dåvarande revolverrinken och klubbhuset har varit en
viktig samlingspunkt för många genom åren.
Förändringar:
Planförslaget påverkar inte någon särskilt utpekad kulturmiljö och det finns ingen bebyggelse
som kräver särskilt hänsynstagande.
Arkeologi
Inga registrerade fornlämningar finns inom eller angränsande till planområdet.

Gator och trafik
Gator, gång och cykelvägar
Förutsättningar:
Planområdet kan nås med bil via Nygatan eller Fredsgatan. Nygatan har en gatubredd på ca 6
meter och en upphöjd gångbana om 1.5 meter. Även Fredsgatan har en gatubredd om 6 meter.
Efterklang AB har tagit fram en Trafik-och bullerutredning 2020-12-11. Skyltad hastighet i området är 50 km/h, de uppmätta hastigheterna i trafikmätningen var lägre än skyltad hastighet.
Medelhastigheten har uppmätts till 21 km/h på Fredsgatan och 26 km/h på Nygatan. Trafiksituationen i området är enligt utredningen lugn.
Inom planområdet finns en gång-och cykelväg som länkar samman Fredsgatan med Nygatan,
den är mellan 2-3 meter bred.

Befintlig gång-och cykelväg, foto taget från Fredsgatan.
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Förändringar:
Trafiksituationen efter tilltänkt exploatering bedöms vara fortsatt lugn med en mindre andel
ökad trafik med främst personbilar då den tilltänkta exploateringen avser bostäder. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.

Bostadshusen föreslås få angöring via och mellan befintliga vägar, Nygatan och Fredsgatan.
Genom att möjliggöra för rundkörning underlättas det för renhållningsfordon. Den nya lokalgatan inom området får en gatubredd om 5.5 meter och en 1.5 meter bred upphöjd gångbana.
Skyltad hastighet för den nya gatan föreslås bli 30 km/h.
Den nya lokalgatan har höjdsatts för att rikta dagvattnet i önskvärd riktning.
Den gång-och cykelväg som löper i nederkant i planområdet idag planeras göras om till en
genomfartsväg för biltrafik, vilket medför två nya utfarter, en utfart som ansluter till Fredsgatan och en till Nygatan.
Kollektivtrafik
Förutsättningar:
Västtrafiks busslinje 851 passerar bortanför planområdet och stannar vid närmsta hållplats
som är Trötemyrsvägen och är beläget 200 meter från planområdet. 500 meter från planområdet finns hållplatsen Lysekils sjukhus som är en av tätortens mest trafikerade hållplatser och
trafikeras av ett flertal busslinjer.
Förändring:
Befintliga busshållplatser i närheten till planområdet bedöms som tillräckliga även efter genomförandet av planförslaget.
Parkering
Förutsättningar:
Inom planområdet finns inga parkeringar i dagsläget.
Söder om planområdet finns en parkeringsplats som rymmer cirka 20 parkeringsplatser. Parkeringsplatsen är planlagd sedan tidigare som allmänplats och syftet då var att parkeringsplatserna i första hand skulle användas för besökare till Slättens klubbhus men skulle även kunna
nyttjas som gästparkering för de boende i närheten. Under de senaste åren fungerar parkeringsytan som gästparkering för de boende i närområdet.
Förändringar:
Detaljplanen möjliggör för anläggning av 32 nya parkeringsplatser inom planområdet. Vilket
uppskattas till 1,3 bilplatser per lägenhet.
Den gång-och cykelväg som löper i nederkant i planområdet idag planeras göras om till en
genomfartsväg för biltrafik, vilket medför två nya utfarter, en utfart som ansluter till Fredsgatan och en till Nygatan.
Planbeskrivning
Detaljplan för Kvarteret Revolvern, Slätten 1:339

Sida 21

Tillgänglighet
Förutsättningar:
Området har små höjdvariatoner vilket ger goda förutsättningar för tillgänglighet.
Förändringar:
Enligt plan-och bygglagen ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till personer med nedsatt rörelseförmåga och/eller orienteringsförmåga. Detta bevakas vid bygglovsprövningen.
Föreslagen ny exploateringen bedöms vara möjlig att genomföra med god tillgänglighet inom
planområdet.

Friytor
Lek och rekreationsområden
Förutsättningar:
Inom området finns idag en kommunal lekplats, en bouleanläggning samt en klubblokal.
Bouleanläggningen utgör hemmabana för föreningen ”Lysekils Boulegäng”. Klubblokalen har
sedan 60-talet används av Slättens IK och tillhörde senare Lysekils AIK. Lysekilsbostäder
köpte byggnaden 2019. Klubblokalen står tom sedan ett antal år tillbaka men delar av lokalen
nyttjas i dagsläget till viss del av bouleföreningen.
Norr om planområdet finns ett värdefullt rekreationsområde med en gång- och cykelväg som
löper genom naturmarken.
Förändringar:
Bouleanläggningen kommer att förflyttas till annan plats, det arbetas med att hitta en kompensationsplats.
Den kommunala lekplatsen som finns inom planområdet behöver flyttas. Ambitionen är att en
ny lekplats ska anläggas inom eller i nära anslutning till planområdet. Det finns möjlighet att
anlägga en närlekplats inom planområdet för platsens boende eller besökande barn. Detta
kommer att regleras i tillhörande genomförandeavtal.
De boende i lägenheterna kommer att ha tillgång till uteplatser och fastighetens gemensamma
innergård. Efter byggnation kommer det vara fortsatt möjligt för boende och allmänhet att ta
sig fram mellan husen och vidare ut i den naturmark som angränsar direkt till planområdet
utan att inkräkta på hemfridszonen.

Teknisk försörjning
Vatten- och spillvatten
Förutsättningar:
Befintliga vatten och spillvattenledningar finns i Nygatan och Fredsgatan, i nära anslutning
till planområdets både västra och sydöstra sida. Vattenledningarna utförs av självfallsledning
för spillvatten.
Förändringar:
Vattenbehovet för det aktuella planområdet beräknas enligt VAV P83 och den planerade bebyggelsen räknas bestå av enbart flerbostadshus. Den nya planerade bebyggelsen ligger på
gränsen till att klara godkänt vattentryck, tryckstegring via pump rekommenderas.
Föreslagen anslutningspunkt för området är den avsättningen som finns i Fredsgatan, se illustrationen på nästkommande sida.
Området ska tas in i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och spill.
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Dagvatten
Förutsättningar:
Planområdet för kvarteret Revolvern ligger omslutet av befintliga bostäder och gator vilket
kräver att all avrinning leds till dagvattenledningar.
Dagvattenflödet innan bebyggelsen är beräknad till 43 l/s.
Förändringar:
Planområdet ligger omslutet av befintliga bostäder och gator vilket kräver att all avrinning leds
till dagvattenledningar. Avrinning från takytorna för de fyra tilltänkta byggnaderna kopplas
direkt på den nya tilltänkta dagvattenledningen.
Då exploatering av marken medför en ökning av dagvattenflödet krävs en fördröjning av utsläpp av vatten då mottagande ledningar har begränsad kapacitet. Dagvattenflödet är beräknat
till 178 l/s efter byggnation. Beräkningarna är gjorda med avseende på 20-års regn med 10
minuters varaktighet och en klimatfaktor på 1,25. För att inte öka dagvattenflödet gentemot
befintligt flöde så krävs en fördröjning av dagvattnet motsvarande 135 l/s. Volymen som krävs
för fördröjning är ca. 80 m3.
För fördröjning av hela planområdets dagvatten föreslås ett makadammagasin i södra parkeringen. Makadammagasinet föreslås enligt dagvattenutredning i syfte att fördröja tillkommande dagvattenmängder samt samla upp föroreningar. Om makadammagasinet anses vara
för stort kan mindre magasin anläggas i anslutning till byggnaderna för att mer lokalt fördröja
avrinningen från takytorna.
Dagvattnet som faller på marken i området går i öppna rinnvägar mot intagsbrunnar och leds
vidare till regnbädd och hålrumsmagasin för fördröjning. Hela planområdet föreslås lutas söderut.
För rening av dagvattnet föreslås
en infiltration som ansluts efter
ansamling av dagvatten från hela
planområdet. Makadammagasinet är även en del av planområdets rening och inkluderar regnvatten från planområdets samtliga ytor.
Föreslagen anslutningspunkt för
dagvatten är den avsättningen
som finns i Fredsgatan, se illustrationen.
Området ska tas in i kommunalt
verksamhetsområde för dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Förslag till dagvattenhantering enligt dagvattenutredning
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Värme, el, tele
Förutsättningar:
Elnätet i Lysekil ägs av LEVA i Lysekil AB och el-och teleledningar finns inom fastigheten.
LEVA har en lågspänningskabel som går genom området.
Befintliga byggnader i närområdet har individuellt uppvärmningssystem och i dagsläget finns
det inte möjlighet att koppla på fjärrvärme.
Förändringar:
Ny bebyggelse föreslås anslutas till befintligt nät. Befintlig transformatorstation på Nygatan
klarar att ansluta den planerade bebyggelsen.
Det går att dra fram fjärrvärme till området via en ny ledning från Trötemyrsvägen. Alternativ
kommer ny byggnation få ett individuellt uppvärmningssystem. Hur byggnaderna ska värmas
upp är inte klarlagt och detaljplanen reglerar inte hur uppvärmningen ska ske. Krav på byggnadernas energianvändning ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler).
Avfallshantering
Förutsättningar:
All hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från boende och verksamheter i
kommunen ombesörjes av Rambo AB på uppdrag av kommunen. Bestämmelser om sortering,
kärlplacering, framkomlighet för sopfordon mm utifrån av kommunfullmäktige fastställda lokala avfallsföreskrifter, liksom arbetsmiljöbestämmelser för sophämtning, ska följas vid avfallshanteringen. Närmsta återvinningsgård är belägen ca 350 meter från planområdet. Övrig
återvinning sker på Siviks återvinningscentral.
Förändringar:
Planförslaget innebär att renhållningsfordon kan ta sig fram genom rundkörning över planområdet från Fredsgatan till Nygatan. Marken ska vara plan och hårdgjord till sopbilens hämtningsplats vid väg.
Planförslaget möjliggör för miljörum inom planområdet.
Vid framtagande av bygglovshandlingar för ny eller ändrad bebyggelse ska utrymmen för avfallshantering placeras och utformas så att sortering och hämtning kan ske på ett, både miljöoch arbetsmiljömässigt, hållbart sätt enligt Rambos avfallsföreskrifter.

Hälsa och säkerhet
Riskanalys
Ingen särskild riskutredning bedöms behövas.
Buller
En bullerutredning har genomförts av Efterklang; part of Afry 2020-12-11 och presenteras i
tillhörande utredning. Resultaten visar att riktvärden hålls vid planerad bebyggelse samt att
ingen större påverkan sker vid befintlig bebyggelse.
Ljudnivåer vid fasad – planerad bebyggelse
Vid planerad bebyggelse innehålls riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå på alla fasader.
Maximal ljudnivå uppgår som mest 72 dBA vid fasad mot Nygatan.
Uteplatser – planerad bebyggelse
Vid fasader med balkong innehålls riktvärden för uteplats (50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå). Det finns även möjlighet att anlägga en gemensam uteplats med godkända ljudnivåer inom planområdet.
Planbeskrivning
Detaljplan för Kvarteret Revolvern, Slätten 1:339

Sida 24

Befintlig bebyggelse
Trafik från tillkommande exploatering beräknas inte medföra någon större bullerpåverkan
vid befintlig bebyggelse. Vid enstaka hus utmed Nygatan beräknas ekvivalent ljudnivå öka
med 1–2 dB.
Den ökade bullernivån beror inte bara på trafik från den nya exploateringen utan även på
prognostiseringen i enlighet med Trafikverket. I beräkningen används skyltad hastighet 50
km/h, vilket är högre än enligt trafikmätningen. Ljudnivåer kan därför i realiteten vara något
lägre.
Brandsäkerhet
Släckvattenförbrukning för området finns angivet i VA-dagvattenutredning (Afry 2020-0210). Lämpligt läge för placering av brandpost återfinns i till VA-dagvattenutredningen tillhörande bilaga. Brandposter ska finnas inom 200 meter från respektive byggnad. Placering av
brandpost görs tillsammans med räddningstjänsten, kommunen och LEVA i Lysekil AB.
Bebyggelse ska uppföras i enlighet med Boverkets gällande byggnadstekniska regler för
brandskydd och regleras i samband med ansökan om bygglov. Särskilt hänsyn måste tas till
räddningstjänstens framkomlighet.
Havsnivåhöjning och översvämningsproblematik
Planområdet ligger utanför riskzonen för havsnivåhöjning.
Skyfall
Förutsättningar:
Vid skyfall ansamlas vattenmängder centralt inom planområdet enligt dagvattenutredningen.
Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna avledas
tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet i planområdet.
Förändringar:
För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en tillräcklig
lutning från byggnaden. Avrinningen sker då lämpligen i riktning mot närliggande gator. Dessa
avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i förstahand ska omhändertas inom
planområdet.
Vid bebyggelse höjs området för att leda dagvattenmängderna bort från byggnader och mot
kringliggande gator. Planområdet har höjdsatts för att rikta dagvattnet huvudsakligen åt söder
mot Fredsgatan. Plushöjder varierar mellan +43 och +41.
Stödmuren längst Trötemyren bedöms utgöra ett tillräckligt skydd mot förhöjda vattennivåer
i sjön. En skyddsbestämmelse införs i området vid stödmuren för att bevara konstruktionens
funktion och säkerställa erforderligt underhåll.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Huvudmannaskap
Lysekils kommun är huvudman för allmän plats. Med huvudmannaskap avses bland annat
ansvar för iordningställande och underhåll samt av allmän platsmark inom ett planområde. I
detta fall utgörs den allmänna platsmarken av gång- och cykelväg, lokalvägmark och naturmark.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentligaste
rättseffekten är, att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att
kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.
Ansvarsfördelning
Ansvar för att genomföra planen åligger i huvudsak exploatören. Nedan redovisas förslag till
ansvarsfördelning vad gäller genomförande och drift av mark och anläggningar inom planområdet.
Anläggning

(beteckning på plankarta)

Allmänna platser
GATA
NATUR
Vatten, spillvatten-och
dagvattenledningar
innanför u-områden
Vatten, spillvatten- och
dagvattenledningar
utanför u-områden
Stödmur
Kvartersmark
B
Vatten, spillvatten-och
dagvattenledningar
innanför u-områden
n2 (parkering)

Anläggningsägare

Genomförande
ansvarig

Driftsansvarig

Lysekils kommun
Lysekils kommun
LEVA i Lysekil
AB

Exploatören
Exploatören
Exploatören

Lysekils kommun
Lysekils kommun
LEVA i Lysekil AB

Fastighetsägare

Exploatören

Fastighetsägare

Lysekils kommun

Exploatören

Lysekils kommun

Fastighetsägare

Exploatören

Fastighetsägare

LEVA i Lysekil
AB

Exploatören

LEVA i Lysekil AB

Fastighetsägare

Exploatören

Fastighetsägare

Avtal
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan exploatören och Lysekils kommun.
Markanvisningsavtal
Kommunen äger marken som ska detaljplaneläggas och säljas, på grund av detta har kommunen tecknat ett markanvisningsavtal med köparen. Markanvisningsavtalet innehåller de förutsättningar, förutom köpeskillingen, som kommunen ställer upp för att köparen ska få ta över
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del av fastigheten. Markanvisningsavtalet bygger på kommunens antagna riktlinjer för markanvisningar.
Genomförandeavtal
Innan planen kan antas, ska ett genomförandeavtal tecknas mellan Lysekils kommun, LEVA
och exploatören. Detta avtal antas i samband med planens antagande och är en del av antagandehandlingen. Avtalet ska reglera vem som bekostar och genomför projektet. Exploatören
ansvarar för genomförandet av exploateringen och samtliga därtill hörande kostnader såsom
till exempel kostnader för markarbeten, gatubyggnad samt VA-anläggningar mm. Exploatören
initierar, ombesörjer och bekostar samtliga tillstånd som krävs för genomförande av exploateringen. Avtalets huvudsakliga innehåll berör frågor så som:
•
•
•
•
•
•

Fastighetsbildning och upplåtelser
- Marköverlåtelse, servitut och ledningsrätt
Exploateringsanläggningar
- Gata, gång-och cykelväg, lekplats, naturområde, parkering, belysning, el och
tele, avfall, brand och säkerhet, bergteknik.
Va-anläggningar och dagvatten.
Besiktning och kontroll
Säkerhet
Tid och genomförandeplan

Att exploateringen fullföljs med stöd av ett genomförandeavtal är en förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägande
Detaljplanen omfattar en del av fastigheten Slätten 1:339 vilken är kommunägd.
Allmän plats
Inom planområdet gäller kommunalt huvudmannaskap för allmänplats.
Exploatör ansöker hos lantmäteriet om fastighetsreglering och övrig fastighetsbildning som
rör allmän platsmark.
Kvartersmark
Exploatören ska svara för erforderlig rivning inom det tilltänkta planområdet. Exploatören ska därefter även ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
den blivande kvartersmarken.
Gemensamhetsanläggningar
Om fastigheten delas i framtiden kan det bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar för t.ex.
dagvattenmagasin, parkeringsplatser, sophus och dylikt.

Ekonomiska frågor
Mark
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive kvarters-mark
som ska överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning kommer att fördelas efter
den nytta som respektive fastighetsägare har av föreslagen åtgärd.
Vatten- och avlopp
Eventuellt flytt, ombyggnad eller uppdimensioneringar av befintliga ledningar ska bekostas av
exploatören. Eventuellt behov av tryckstegregering av dricksvatten tillgodoses av exploatören.
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Va-anläggningsavgift
Va-anläggningsavgift skall erläggas för den allmänna va-anläggningen enligt gällande taxa när
förbindelsepunkt upprättats och meddelats.
El
LEVA har en lågspänningskabel som går genom området. Flyttning av kabeln bekostas av exploatören.
Geoteknik, Bergras/Blocknedfall
Berggeotekniska åtgärder som krävs för att erhålla bygglov för byggnader och anläggningar
bekostas av exploatören.
Planavgift
Vid bygglovsprövning kommer planavgifter inte att tas ut. Bygglovsavgifter kommer att tas ut
enligt gällande taxa.
Gator och gc-väg
Exploatören ska svara för och bekosta projektering samt byggande av allmänna gator.
Avfall
Utrymmen för avfall inom kvartersmark ingår i exploatörens ansvar.
Stödmuren
Exploatören ska bekosta besiktning samt eventuella åtgärder som krävs för att förebygga och
reparera skador på stödmuren under markarbete.

Tekniska frågor
Vatten, spillvatten och dagvatten
Befintliga ledningar för både dricksvatten och spillavlopp till området har tillräcklig kapacitet
även i framtiden. Befintliga ledningars läge måste beaktas vid genomförandet och förbindelsepunkter upprättas av LEVA i Lysekil AB.
Makadammagasin eller liknande lösning för att fördröja och rena dagvatten enligt dagvattenutredningen ska detaljprojekteras i samråd med Lysekils kommun och LEVA i Lysekil AB.
Gator och gc-väg
Anläggningar som skall byggas ut inom allmänplatsmark skall detaljprojekteras i samråd med
kommunen. Anläggningarna skall handikappanpassas.
Brand och säkerhet
Brandposter ska finnas inom 200 meter från respektive byggnad. Brandvatten försörjningen
ska utföras enligt VAV P83:s riktlinjer vilket bland annat innebär att flödeskapaciteteten från
brandpost inte ska understiga 1200 l/min. Brandpost ska placeras ut i samråd med räddningstjänsten.
Stödmuren
Innan och under markarbete ska muren inspekteras och repareras vid behov och en uppföljande inspektion av kommunen ska göras.
Radon
En upplysning som anger att byggnader där människor vistas stadigvarande ska ges ett radonsäkert utförande har införts i planen. Detta bevakas i samband med bygglov/bygganmälan.
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Planprocessen

Planen är nu i granskningsskedet. Myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter informeras och bereds tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. En underrättelse kommer annonseras på kommunens hemsida och kungöras i två lokala tidningar. Planhandlingar
görs tillgängliga i kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil.
Under granskningen kommer myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter informeras och beredas tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Eventuellt
kan mindre justeringar behöva göras utifrån de synpunkter som då kommit in. Därefter kan
detaljplanen först godkännas för egen del av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för att därefter antas av kommunfullmäktige.

Medverkande i planarbetet
Frida Mellgren, planhandläggare
Rodrigo Baraona, planhandläggare
Mynta Sandberg, mark- och exploateringsingenjör
Josefin Karlsson, mark- och exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Frida Mellgren
Planhandläggare
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Sid 1/6

Fastighetsförteckning

till detaljplan för del av Slätten 1:339
Datum: 2022-02-22
Fastigheter inom området

(fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)

Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Slätten 1:339

Lysekils kommun

Fastigheten sträcker sig
även utanför området

453 80 Lysekil

Marksamfälligheter inom området
Inga kända

Anläggningssamfälligheter inom området

(Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV)

Inga kända

Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter
mineral/torv)

Inga kända

Fastigheter utanför området
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Slätten 1:117

Elsy Hilda Elisabet Karlsson
Nygatan 78
45334 Lysekil
Inge Bengt-Hugo Karlsson
Nygatan 78
45334 Lysekil

Slätten 1:118

Klas Ohlsson
Nygatan 76
45334 Lysekil

Slätten 1:120

Anders Wernbo
Bågvägen 17
45334 Lysekil
Rebecca Eliasson
Bågvägen 17
45334 Lysekil

Slätten 1:121
Slätten 1:277

Ulla Britt Robertssons dödsbo

Adress saknas

Jonas Thorngren

Övrigt

2022-02-22

Fredsgatan 18
45334 Lysekil
Linnea Mattsson Thorngren
Fredsgatan 18
45334 Lysekil
Slätten 1:285

Ulla Britt Robertssons dödsbo
Adress saknas

Slätten 1:286

Hans Johansson
Nygatan 59
45334 Lysekil
Anna-Karin Johansson
Nygatan 59
45334 Lysekil

Slätten 1:287

Leif Järlkvist
Nygatan 68
45334 Lysekil

Slätten 1:288

Johanna Carlgren
Nygatan 63
45334 Lysekil
Linus Strandberg
Nygatan 63
45334 Lysekil

Slätten 1:298

Anette Karlsson
Nygatan 61
45334 Lysekil

Slätten 1:299

Marie Vester
Nygatan 65
45334 Lysekil
Gert Jonas Jidevåg
Nygatan 65
45334 Lysekil

Slätten 1:300

Siv Margareta Hansson
Nygatan 67
45334 Lysekil
John Anders Osvald Hansson
Nygatan 67
45334 Lysekil

Slätten 1:301

Elsy Hilda Elisabet Karlsson
Nygatan 78
45334 Lysekil
Inge Bengt-Hugo Karlsson

Sid 2/6

2022-02-22

Nygatan 78
45334 Lysekil
Slätten 1:302

Klas Ohlsson
Nygatan 76
45334 Lysekil

Slätten 1:303

Filip Bergman
Nygatan 74
45334 Lysekil
Elina Nyström
Nygatan 74
45334 Lysekil

Slätten 1:304

Kristina Pettersson
Nygatan 69
45334 Lysekil
Olle Pettersson
Nygatan 69
45334 Lysekil

Slätten 1:305

Therése Howells
Nygatan 72
45334 Lysekil
Benjamin Howells
Nygatan 72
45334 Lysekil

Slätten 1:306

Örjan Jansson
Nygatan 71
45334 Lysekil

Slätten 1:308

Eva Bergbrant
Nygatan 57
45334 Lysekil
Lars Bergbrant
Nygatan 57
45334 Lysekil

Slätten 1:309

Olof Lövgren
Nygatan 66
45334 Lysekil

Slätten 1:310

Kent Karl-Gustaf Karlsson
Nygatan 70
45334 Lysekil
Barbro Ingegerd Karlsson
Nygatan 70
45334 Lysekil

Slätten 1:322

Anders Wernbo

Sid 3/6

2022-02-22

Bågvägen 17
45334 Lysekil
Rebecca Eliasson
Bågvägen 17
45334 Lysekil
Slätten 10:10

Ingegerd Haegeland
Bågvägen 13
45334 Lysekil
Leif Haegeland
Bågvägen 13
45334 Lysekil

Slätten 17:1

Nina Kingstad
Fredsgatan 17
45334 Lysekil
Christian Kingstad
Fredsgatan 17
45334 Lysekil

Slätten 17:2

Liv Ulla Susanna HylténCavallius
Fredsgatan 13
45334 Lysekil
Fredrik Hyltén-Cavallius
Fredsgatan 13
45334 Lysekil

Slätten 17:3

Liv Ulla Susanna HylténCavallius
Fredsgatan 13
45334 Lysekil
Fredrik Hyltén-Cavallius
Fredsgatan 13
45334 Lysekil

Slätten 20:1

Lasse Pursiainen
Bågvägen 15
45334 Lysekil
Viola Olsson
Bågvägen 15
45334 Lysekil

Slätten 20:3

Roland Nilsson
Bågvägen 19
45334 Lysekil

Slätten 25:1

Roland Backman
Nygatan 80

Sid 4/6

2022-02-22

Sid 5/6

45334 Lysekil
Karna Goll-Rasmussen
Nygatan 80
45334 Lysekil
Slätten 28:1

Thomas Moberg
Fredsgatan 20
45334 Lysekil
Ingela Moberg
Fredsgatan 20
45334 Lysekil

Marksamfälligheter utanför området
Inga kända

Anläggningssamfälligheter utanför området
Inga kända

Rättigheter utanför området
Inga kända
Upplysning
Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning. Servitut och rättigheter utanför
planområdet är inte utredda.
Utredningen saknar rättskraft.

Fastighetsförteckningen upprättad av:
Louise Öryd
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för plan- och bygg
Reviderad av:
Rodrigo Baraona
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för plan- och bygg

Dnr: B-2020-284
Datum: 2021-02-18

Detaljplan för

Kvarteret Revolvern,
Del av Slätten 1:339, Lysekils kommun

Undersökning av betydande
miljöpåverkan

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

Bild: Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av 25–30 lägenheter, fördelat
i fyra huskroppar. Området för exploateringen är i ett redan utbyggt bostadsområde
med möjlighet att koppla på infart från befintliga vägar.

Sammanfattning av undersökning av betydande miljöpåverkan
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Förändringen
av markanvändningen berör ett område i anslutning till ett redan utbyggt
Undersökning av betydande miljöpåverkan för del av Slätten 1:339
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bostadsområde och medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området.
Planförslaget berör inget Natura 2000-område, medför inte någon skada på
riksintressen eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas nationella
miljömål. Planförslaget ligger vidare i linje med kommunens ambition och de allmänna
intressena att skapa fler bostäder för åretruntboende.
Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte kommer
att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller olämplig
hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning för planens
genomförande behöver därmed inte genomföras och det finns inget behov av att
upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 12§.

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

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








Har planen stor omfattning geografiskt? Får planen miljöeffekter inom ett stort
geografiskt område? Har effekterna stor varaktighet? Blir totaleffekten stor?
Är området särskilt värdefullt eller känsligt? Är det svårt att avhjälpa en negativ
påverkan?
Har planen betydelse för hållbar utveckling?
Är sannolikheten stor att genomförandet av planen medför miljöproblem?
Alstras mycket föroreningar och avfall? Blir miljöproblemen varaktiga?
Uppkommer påverkan ofta?
Finns det risk för överskridande av miljökvalitetsnormer? Påverkas Natura
2000-område?
Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan?

Miljöchecklista
På följande sidor följer en sammanställning i form av en checklista över vilken
Undersökning av betydande miljöpåverkan för del av Slätten 1:339
3

påverkan som i detta skede bedöms uppkomma till följd av planförslagets
genomförande. Checklistan är ett underlag för en samlad bedömning av den effekt som
detaljplanens genomförande bedöms medföra på miljön och utgör grunden i
undersökningen.
Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny
kunskap tillförs detaljplanen.

Gällande regleringar och skyddsvärden
Ja

Nej

Kommentarer

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

X

- område av riksintresse
för kulturmiljövården?

X

- område av riksintresse
för det rörliga friluftslivet?

X

- område som ingår i
nätverket Natura 2000?

X

- övriga riksintressen?

X

- särskilda
hushållningsbestämmelser
enligt 4 kap Miljöbalken?
Skydd av områden

X

4 kap 4 § Högexploaterad kust – LST
Planen ligger inom ett redan utbyggt
område och förväntas inte påverka
Bohuskustens natur- och kulturlandskap.

X

Berörs området av kap 7
Miljöbalken
(natur/kulturreservat,
biotopskydd, strandskydd
eller dylikt)?
Undersökning av betydande miljöpåverkan för del av Slätten 1:339
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X

Fornlämningar
Berörs registrerade
fornminnen eller
byggminnen?
Gällande planer

X

Strider planen mot
DP/FÖP/ÖP?

I
ÖP 06 är området markerat som område
med oförändrad mark-och
vattenanvändning med öppen
mark/vegetation samt bebyggelseområde,
huvudsakligen bostäder. Syftet med
detaljplanen strider delvis mot gällande
översiktsplan då en exploatering innebär
en förändring av mark-och
vattenanvändningen.
Exploateringsområdet ligger däremot i ett
redan bebyggt bostadsområde.
Berörs planen av
kommunala planer,
policys eller program?

X

Skyddsavstånd

VA-plan, parkeringsnorm, befintlig
detaljplan, grönstrategi, boendestrategi,
energiplan.

X

Är området påverkat av
skyddsavstånd?

Effekter på miljön
Ja

Nej

Kommentar

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

X

Undersökning av betydande miljöpåverkan för del av Slätten 1:339
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- kommunal plan?
- kommunens översiktsplan
som ekologiskt känslig?

X

- skogsstyrelsens inventeringar
av nyckelbiotoper,
naturvärdesobjekt eller
sumpskogar?

X

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

X

Påverkas någon hotad djureller växtart eller växtsamhälle?

X

Inom planområdet finns främst
ianspråktagen mark; två klubbstugor,
en bouleanläggning, en kommunal
lekplats och en del asfaltsbelagd mark.
Längst med planområdets östra kant
återfinns icke ianspråktagen
naturmark, denna planläggs som
densamma; naturmark.
Även nordöst om planområdet
återfinns naturmark som inte är
ianspråktagen. Öster om
planområdet, genom Trötemyren,
löper en identifierad
spridningskorridor. Denna bedöms
inte påverkas av planens
genomförande.

X

Kulturmiljö
Berörs någon kulturhistoriskt
värdefull bebyggelsemiljö?

X

Landskapsbild
Kan genomförandet av planen
försämra någon vacker utsikt
eller särskilda skönhetsvärden i
landskapet?
Rekreation och friluftsliv
Påverkas kvalitéer för
friluftslivet eller möjligheterna
till rekreation i området?

X

Inom området idag finns en
bouleanläggning med tillhörande
klubbstuga samt en kommunal
lekplats. Både bouleanläggningen och
lekplatsen ska få
kompensationsplatser.

Undersökning av betydande miljöpåverkan för del av Slätten 1:339
6

X

Mark
Medför projektet risk för skred,
ras etc.

X

Medför projektet skada eller
förändring av någon värdefull
geologisk formation?
Vatten
Kan planens genomförande
orsaka:
- förändring av grundvatteneller ytvattenkvalitén?

X

- påverkan på vattentillgången i
någon yt- eller grundvattentäkt?

X

- förändring av flödesriktningen
för grundvattnet?

X

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

X

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

X

- ingrepp i vattenområde?

X

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser
Ja

Bestämmelser i miljöbalken

Nej

Kommentar

X

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

X

Undersökning av betydande miljöpåverkan för del av Slätten 1:339
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Kan ett plangenomförande
medföra avsevärd förändring av
mark- och vattenanvändningen
i området?

X

Kan ett genomförande av
planen medföra stora
omflyttningar av massor?

X

Areella näringar
Påverkas jordbruk, skogsbruk,
djurhållning eller fiske?

X

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

X

Transport och
kommunikation
Berörs viktiga transport- eller
kommunikationsleder?

X

Alternativ lokalisering
Har alternativ lokalisering
prövats?

Effekter på hälsan
Ja

Nej

Kommentar

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

X

- obehaglig lukt?

X

- att människor exponeras för
ljudnivåer över rekommenderade
gränsvärden?

X

Det har utförts en utredning av
trafikbuller som visar att samtliga
byggnader inom sjukhusområdet
uppnår riktvärden för trafikbuller.

Undersökning av betydande miljöpåverkan för del av Slätten 1:339
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- vibrationer som kan störa
människor?

X

- bländande ljussken?

X

Säkerhet
Kan planens genomförande orsaka:
- explosionsrisk?

X

- risk för utsläpp av särskilt miljö
och hälsofarliga ämnen?

X

- risk för att människor utsätts för
strålning?

X

- risk för att människor utsätts för
annan fara?

X

- risk för översvämning?

X

- betydande ökning av
fordonstrafik?

X

- trafikproblem eller äventyra
trafiksäkerheten?

X

Det har utförts en trafikutredning där
det framgår av trafikmätningarna att
planen ej kommer orsaka betydande
ökning av fordonstrafik.

Övrigt
Ja

Nej

Kommer gällande
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap
miljöbalken att överskridas?

X

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

X

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

X

Kommentar

Undersökning av betydande miljöpåverkan för del av Slätten 1:339
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Effekterna av planens genomförande – samlad bedömning
Har planens genomförande effekter Nej
som var för sig är begränsande men
tillsammans kan vara betydande?
Blir effekterna varaktiga och
irreversibla?

Nej

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

Nej

Innebär planen betydande
miljöpåverkan i närliggande
kommuner?

Nej

Medverkande
Planförslaget handläggs av Frida Mellgren, planeringsarkitekt från
samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Frida Mellgren
Planhandläggare

Undersökning av betydande miljöpåverkan för del av Slätten 1:339
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2021-02-17

Sol och skuggstudie

Detaljplan för

Kvarteret Revolvern
del av Slätten 1:339, Lysekil

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

Sid 1/4

2021-02-17

Sid 2/4

Bakgrund och arbetsmetod
Hur ny bebyggelse kommer att inverka på sol- och skuggförhållanden för enbostadshusen på
Nygatan och Fredsgatan har studerats i en datamodell.
Som underlag för denna har grundkartan för området omvandlats till en 3-dimensionell
terrängmodell som redovisar markens nivåskillnader.
Terrängmodellen har därefter kompletterats med föreslagen ny bebyggelse som redovisas
som enkla volymer.
I sol- och skuggstudien har byggnadernas höjder justerats till att redovisa maximalt tillåten
höjd för respektive byggnad. Verklig skuggning från byggnaderna kan därmed komma att bli
något mindre än vad som redovisas i denna studie men inte större.
Sol- och skuggstudierna har utförts i programmet ArcGis PRO.
Programmet har beräknat hur skuggorna faller vid vårdagjämningen 20 mars 2021,
sommarsolståndet 21 juni 2021 och höstdagjämningen 22 september 2021.

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

2021-02-17

Sid 3/4

Vårdagjämning 20 mars 2021 och höstdagjämning 22 september 2021

Kl. 09.00

Kl. 12.00

Kl. 15.00

Kl. 18.00

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

2021-02-17

Sommarsolstånd 21 juni 2021

Kl. 09.00

Kl. 12.00

Kl. 15.00

Kl. 18.00

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

Lysekils kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Revolvern för att möjliggöra för ett nytt
bostadsområde med ca 25-30 hyreslägenheter. Afry och Efterklang har fått i uppdrag att ta fram en utredning av trafikoch bullersituationen i området som underlag för detaljplaneläggningen.
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UNDERLAG:

Följande underlag har använts för beräkningar och bedömning av trafikbuller:
• Digitalt kartunderlag över området från Metria
• Data från trafikmätningar gjorda av Afry, 2020-11-26 – 2020-12-03.
• Skiss över exploatering, Lysekils Kommun, 2019-02-20.
• Anvisningar för kartläggning av buller enligt 2002/49/EG, SP, 2010.
• Trafikbullerförordning, SFS 2015:216
• Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2014-2040-2060, Trafikverket, 2018-04-01
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TRAFIKUTREDNING

3.1

RESULTAT FRÅN TRAFIKMÄTNING

Mätning av trafiken på Nygatan och Fredsgatan har utförts. Resultat från trafikmätningarna redovisas i tabell 1.
Trafikuppgifter ges för två scenarier; nuläge och prognosår 2040 (i enlighet med trafikbullerfördningen), se tabell 1
respektive tabell 2. Trafikdatan för prognosår 2040 har räknats upp enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA.
Vid mätningen av Fredsgatan så blev det ett bortfall av data och endast tre fulla dygn med mätdata registrerades. Datan
för de dagar som har uppmäts är av god kvalitet och anses representativa.
För att räkna fram ÅDT utifrån de mätningar som utfördes i månadsskiftet november/december har årsvariationen tagits
ifrån den närmaste punkten från trafikverkets stickprovspunkter. Närmaste mätplats är väg 162 med mätpukt i höjd vid
Gullmarsvarvet. Då årsvariationen är sådan i Lysekil att trafiken är lågtrafik på vintermånaderna har trafiken räknats upp
med faktor 1,22.
Medelhastigheten har uppmäts till cirka 21 km/h på Fredsgatan och 26 km/h på Nygatan. 85-percentilen har beräknats
till cirka 28 km/h på Fredsgatan och 32 km/h på Nygatan. 85-percentilen avser att 85 % av alla fordon håller den angivna
eller lägre hastighet i det här fallet 28 respektive 32 km/h.
Skyltad hastighet är 50 km/h i området och denna hastighet har använts för Nygatan och Fredsgatan i
bullerberäkningarna. Då de mätta hastigheterna var lägre än skyltad så kan bullerberäkningen anses ha god höjd.
Trafik på lokalgata inom området är estimerad med avseende på antal parkeringsplatser i området, och hastighet
antagen till 30 km/h.
Tillkommande trafik från exploatering har fördelats jämnt på Nygatan och Fredsgatan i scenarie 2040.
TABELL 1: TRAFIKUPPGIFTER FÖR NULÄGE.
Gata

ÅDT

Andel tung trafik, dag

Andel tung trafik, natt

Hastighet (skyltad)

(f/åmd]

(%)

(%)

(km/h)

Nygatan

140

2,6

0

50

Fredsgatan

50

0

0

50

PROJEKTNUMMER: 793309 - KV. REVOLVERN, LYSEKIL - REV: 0

Sida 4 av 7

TABELL 2: TRAFIKUPPGIFTER FÖR PROGNOS 2040.
Gata

ÅDT

Andel tung trafik, dag

Andel tung trafik, natt

Hastighet (skyltad)

(f/åmd]

(%)

(%)

(km/h)

Nygatan

240

2,6

0

50

Fredsgatan

120

0

0

50

Ny lokalgata inom
128*
0
0
planområdet
*Trafik på lokalgata inom området är estimerad med avseende på antal parkeringsplatser i området.

3.2

30*

TRAFIKSITUATIONEN I OMRÅDET

Trafiksituationen är i nuläget lugn och med tilltänkt exploatering anses den fortsatt vara så med en mindre andel ökad
trafik med främst personbilar då den tilltänkta exploateringen avser bostäder. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.
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4.1

RIKTVÄRDEN BOSTAD:
TRAFIKBULLERFÖRORDNING (SFS 2015:216)

Regeringen har i ”Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader” SFS 2015:216 fastställt riktvärden för buller från
spår- och vägtrafik vid bostadsbyggnader (se tabell 1 respektive figur 1). I SFS 2017:359 beslutade regeringen om en
höjning av dessa riktvärden, från och med juli 2017. Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-,
väg- och flygtrafik och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan-och bygglagen samt vid tillståndsprövning enligt
miljöbalken. Riktvärdena gäller enbart ljudnivåer utomhus, och befintligt regelverk gällande ljudnivåer inomhus
påverkas ej av förordningen).
Vid beräkning av bullervärden för bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för
bullersituationen.
TABELL 3. RIKTVÄRDEN FÖR BULLER UTOMHUS, ENL. FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER SFS
2017:359.
Buller från spårtrafik och vägar

Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA

UTOMHUS

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

VID BOSTADSFASAD

60 a) b)

70 b.2)

PÅ UTEPLATS

50

70 c)

(OM SÅDAN SKA ANORDNAS I
ANSLUTNING TILL BOSTADEN)
a) För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
b) Om ljudnivån 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör:
1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan
klockan 22.00 och 06.00 vid fasaden.
c) Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids, bör
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan klockan 06.00 och 22.00.
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FIGUR 1: FLÖDESSCHEMA FÖR UPPFYLLANDE AV TRAFIKBULLERFÖRORDNINGEN.
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TRAFIKUPPGIFTER FÖR BULLERBERÄKNING:

För trafikbullerberäkning används trafikuppgifter från mätning enligt avs. 3.1.För andel trafik nattetid har schablon
enligt SP:s rapport ”Anvisningar för kartläggning av buller (2010)” använts. Beräkning görs utifrån skyltad hastighet.

6

BERÄKNINGSMODELL:

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, rapport 4635.
Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300 m mätt vinkelrätt mot vägen vid
neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s) medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter.

7

BERÄKNINGSRESULTAT TRAFIKBULLER:

Beräkningsresultat redovisas i följande bilagor:
Bilaga 1:
Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta samt tabeller som visar dygnsekvivalent och maximal ljudnivå
(frifältsvärden) vid fasad, för nuläge.
Bilaga 2:
Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta samt tabeller som visar dygnsekvivalent och maximal ljudnivå
(frifältsvärden) vid fasad, efter planerad exploatering, prognosår 2040.
Bilaga 3:
Maximal ljudnivå från vägtrafik, dagtid, som utbredningskarta, för nuläge.
Bilaga 4:
Maximal ljudnivå från vägtrafik, dagtid, som utbredningskarta, efter planerad exploatering, prognosår 2040.
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7.1

KOMMENTARER

Resultaten visar att riktvärden innehålls vid planerad bebyggelse, och ingen störe påverkan sker vid befintlig bebyggelse.
Inga åtgärder bedöms nödvändiga.
7.1.1

Ljudnivåer vid fasad - planerad bebyggelse

Vid planerad bebyggelse innehålls riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå på alla fasader. Maximal hastighet uppgår
till som mest 72 dBA, vid fasad mot Nygatan.
7.1.2

Uteplatser - planerad bebyggelse

Vid fasader med balkong innehålls riktvärden för uteplats (50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå). Det
finns även möjlighet att anlägga en gemensam uteplats inom planområdet.
7.1.3

Befintlig bebyggelse

Trafik från tillkommande exploatering beräknas inte medföra någon större bullerpåverkan vid befintlig bebyggelse. Vid
enstaka hus utmed Nygatan beräknas ekvivalent ljudnivå öka med 1-2 dB.
Den ökade bullernivån beror inte bara på trafik från den nya exploateringen utan även på prognostiseringen i enlighet
med Trafikverket. I beräkning används även skyltad hastighet, 50 km/h, vilket är högre än enligt trafikmätningen
Ljudnivåerna kan därför i realiteten vara något lägre.
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Bilaga 1
Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 76
GF <50 76

KV REVOLVERN
Trafikbullerberäkning
Ljudnivå vid fasad
samt ljudutbredningskarta
Nuläge

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 70
GF <50 72

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 <65
GF <50 <65

Fasadpunkterna samt
uteplatspunkterna visar:
-Våningsplan/namn
-Ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde
-Maximal ljudnivå, natt, frifältsvärde
Ljudutbredningskartan visar
dygnsekvivalent ljudtrycksnivå,
Leq(24) dB(A), ej frifältsvärde,
enligt nedan färgskala.

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 76
GF <50 77

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 65
GF <50 66

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 70
GF <50 71

65<
60<
55<
50<

<=65
<=60
<=55
<=50

Teckenförklaring

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 76
GF <50 77

Planerade byggnader
Övriga hus och byggnader
3 59 52
2 58 51
1 57 50

Fasad/uteplatsnivå
Väg

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 74
GF <50 74
Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 71
GF <50 73

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 70
GF <50 70

Skala 1:1000
0
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F 1 <50 70
GF <50 71
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Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 72
GF <50 72

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 71
GF <50 71

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 <65
GF <50 <65

Vån.
F2
F1
GF

Leq
<50
<50
<50

Vån.
F2
F1
GF

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 71
GF <50 71

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 70
GF <50 72

Vån.
F2
F1
GF

Leq
<50
<50
<50

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 76
GF <50 76

Vån.
F2
F1
GF

Leq
<50
<50
<50

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 76
GF <50 77

Leq
<50
<50
<50

Vån.
F2
F1
GF

Lmax, natt
<65
<65
<65
Lmax, natt
<65
<65
<65

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 <65
GF <50 <65

Lmax, natt
<65
<65
<65

Leq
<50
<50
<50

Lmax, natt
<65
<65
<65

Vån.
F2
F1
GF

Leq
<50
<50
<50

Lmax, natt
<65
<65
<65

Vån.
F2
F1
GF

Leq
<50
<50
<50

Lmax, natt
<65
<65
<65

Vån.
F2
F1
GF

Leq
<50
<50
<50

Lmax, natt
<65
<65
<65

KV REVOLVERN
Trafikbullerberäkning
Ljudnivå vid fasad
samt ljudutbredningskarta
Prognos 2040
Fasadpunkterna samt
uteplatspunkterna visar:
-Våningsplan/namn
-Ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde
-Maximal ljudnivå, natt, frifältsvärde
Ljudutbredningskartan visar
dygnsekvivalent ljudtrycksnivå,
Leq(24) dB(A), ej frifältsvärde,
enligt nedan färgskala.
65<
60<
55<
50<

<=65
<=60
<=55
<=50

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 <65
GF <50 <65

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 <65
GF <50 <65

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 50 76
GF 51 77

Bilaga 2

Lmax, natt
<65
<65
<65

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 <65
GF <50 <65

Teckenförklaring
Planerade byggnader
Övriga hus och byggnader

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 67
GF <50 70

3 59 52
2 58 51
1 57 50

Fasad/uteplatsnivå
Väg

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 67
GF <50 69

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 74
GF <50 74

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 70
GF <50 71

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 70
GF <50 70

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 70
GF <50 71

Vån. Leq Lmax, natt
F 1 <50 72
GF <50 73

Skala 1:1000
0
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Trafikbullerberäkning
Ljudutbredningskarta
Nuläge
Ljudutbredningskartan visar
maximal ljudtrycksnivå, dagtid
LAFmax dB(A), ej frifältsvärde,
enligt nedan färgskala.
80<
75<
70<
65<

<=80
<=75
<=70
<=65

Teckenförklaring
Planerade byggnader
Övriga hus och byggnader
Väg
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Prognos 2040
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80<
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Sammanfattning
På uppdrag av Lysekils kommuns planenhet och i samråd med Lysekilsbostäder så har en
VA-utredning upprättats, som underlag till detaljplanearbetet med ”Kvarteret Revolvern,
del av Slätten 1:339”.
För dagvattendelen har befintliga och framtida flöden utretts och förslag på
flödesfördröjning har beskrivits genom uppsamling, rening och fördröjning av de
tillkommande volymerna via makadammagasin.
Dagvatten som faller på mark i området går i öppna rinnvägar mot intagsbrunnar och
leds vidare till hålrumsmagasinen för fördröjning samt till en mindre del via infiltration i
planterings- och gräsytor. Kommunal anslutning finns anvisad i Fredsgatan.
Föroreningsämnen i dagvatten efter byggnation och efter passage via infiltrationer
håller sig under rekommenderade riktvärden för aktuell områdestyp och mottagande
recipient.
Via platsbesök och undersökningar av markens befintliga utseende har beräkningar gjorts
för att planera dagvattenhantering och VA för området.
Hantering av dagvatten för området är beräknat utifrån nederbörd vid ett sk 20-årsregn
med en varaktighet på 10 min. Föroreningsberäkningar är utförda och förslag på
reningsåtgärder för att säkerställa att det dagvatten som släpps ut ur planområdet inte
medverkar till någon ökning av föroreningsämnen i mottagande recipient har utförts.
I VA-utredningen har även ingått att ta fram ett förslag för anslutning av områdets vatten
och spillvattenavlopp, till det kommunala VA-verksamhetsområdet. Anslutning har
anvisats i Fredsgatan.
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1

Inledning

Ett detaljplanearbete pågår inom Lysekils kommun gällande ”Detaljplan för Kvarteret
Revolvern, Del av slätten 1:339”. Planen innefattar ett bostadsområde med 25 till 30 nya
hyreslägenheter, bestående av 4 huskroppar, där antalet våningsantalet varierar mellan
2-4 stycken.

1.1

Bakgrund

På uppdrag av Lysekils kommun utreder ÅF-Infrastructure AB VA- och
dagvattenförhållanden före och efter planerad exploatering inom detaljplanen Kvarteret
Revolvern på fastighet Slätten 1:339. Området ligger i ett bebyggt område där främst
nya två- till trerumslägenheter planeras uppföras.
Området är beläget cirka 1 km nordöst om Lysekils centrum mellan norra delen av
Nygatan och med vattendraget Trötemyren på östra sidan, se figur 1.

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en svart linje (hitta.se, 2021).

1.2

Uppdragsbeskrivning

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för:
Dagvatten:
•
•
•
•

Beskrivning av områdets befintliga avvattning.
Beräkning av avvattning och dagvattenflöde efter exploatering av mark.
Beräkning och beskrivning av lokal fördröjning av dagvatten inom planområdet.
Föreslå åtgärd för att uppnå fördröjning motsvarande befintlig avrinning
Utreda föroreningar på befintliga och framtida dagvattenflöden och beskriva
påverkan på mottagande recipient.

Vatten och spillvatten:
•

Funktionsbeskrivning av intilliggande befintliga vatten- och spillvattenledningar
samt beräkning av kapacitet för vattenförsörjning och mottagande av
spillvatten.
1

•
•
•

Förslag på lämplig placering av nya vatten- och spillvattenledningar samt VAdetaljer för den planerade utbyggnaden.
Redovisning av anslutningspunkter till det kommunala VA-nätet, för vatten
spillvatten och dagvatten.
Redovisning av lämpligt läge för brandpost.
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Förutsättningar

2.1

Underlag

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning:
Underlag

Datum

Upphandlingsprotokoll

2020-10-07

Översiktskarta / grundkarta över utredningsområdet

2021-01-13

Plankarteskiss för detaljplanområde

2021-01-19

Underlag befintliga ledningar, från LEVA

2020-12-14

Dokument ”Riktlinjer för dagvattenhantering I Lysekils Kommun”

2011-04-26

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning:
Underlag

Utgivare

Publikationsår

P110

Svenskt Vatten

2016

P83

Svenskt Vatten

2001

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Länsstyrelsen

WebbGIS

Länsstyrelsen

Genomsläpplighetskarta

SGU

Jordartskarta

SGU

Jorddjupskarta

SGU

2.2

Dagvattenstrategi

Tillkommande mängd dagvatten vid regnmängder som VA-huvudmannen ansvarar för
enligt P 110, med klimatfaktor 1,25 ska fördröjas inom planområdet. Området anses
vara tät bostadsbebyggelse. I kommunens dagvattenstrategi rekommenderas att lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) ska göras på varje fastighet där det är lämpligt.

2.3

Hydrologiska beräkningsmetoder

Flödesberäkningar görs för 10- och 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter, där
dagvattenlösningar dimensioneras utifrån 20-årsregnet. Hänsyn tas till ökade flöden till
följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas ökningen bli cirka 5 – 30
% vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet på 1,05 – 1,30. (Svenskt
Vatten AB).
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2.3.1

Flöden

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110
kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn.
3

𝑖Å = 190 ∗ √Å ∗

ln(𝑇𝑅 )
𝑇𝑅0,98

+2

Där:
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]
Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟]
Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden
med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med
följande formel. (Svenskt Vatten AB)
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘
Där:
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠]
𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]
𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−]
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

2.4

Miljökrav på recipient för dagvatten

Området i detaljplanen för Kvarteret Revolvern är beläget norr om huvudrecipienten
Gullmarns centralbassäng. Ungefärligt avstånd från detaljplanens centrum till
huvudrecipienten är 1 km. Se figur 2.

x

Trötemyren

Gullmarns
x
centralbassäng
Figur 2. Översiktskarta med sträckan mellan kvarteret Revolverns centrum och recipienten markerade med en
vit linje (hitta.se, 2021).
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2.4.1

Miljökvalitetsnormer för dagvatten

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som
Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade
miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk
lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för
vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens
vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status
eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den
ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för
vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS)
Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att
vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status
ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för
statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter
som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. För statusklassificering av
detaljplanens berörda vattendrag, se tabell 1.
Tabell 1. Statusklassificering från Länsstyrelsen vatteninformationssystem VISS.
Vattenförekomst

Gullmarns centralbassäng
SE581700-113000

Status
(dagsläge)
Måttlig

Ekologisk status
MKN
(framtida mål)
God 2027

3

Områdets förutsättningar

3.1

Planbeskrivning

Kemisk status
Status
MKN
(dagsläge)
(framtida mål)
Uppnår ej god

God

Kvarteret Revolvern är placerat ca 1 km nordöst om Lysekils centrum. Besök på platsen
har gjorts då markförhållanden undersöktes. Avsättning för vatten- spillvatten- och
dagvattenledningar finns, av LEVA anvisade, från två håll, se markeringar i figur 3. Mer
information och resultat om dagvattenavrinning återfinns i kap. 3.3.

Figur 3. Översiktskarta med streckad linje runt detaljplanen.
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Planområdet är flackt samt obebyggt med undantag för två klubbhus med tillhörande
boulebana, se figur 4. Området inom detaljplanen består av gräsytor samt mindre
skogsområden vilka kan betraktas som kala och flacka ytor.

Figur 4. Bild över befintlig bouleplan med klubbstuga.

Den angränsande Trötemyren ligger till öster om detaljplanen och har i förhållande till
marken inom detaljplanen hög vattennivå samt är spontad vissa sträckor. Möjligheter att
leda ut dagvatten i myren saknas. Se figur 5.

Figur 5. Bild över del av Trötemyren.

3.2

Geotekniska förhållanden

Inga tidigare geotekniska undersökningar är utförda.
3.2.1

Markförhållanden

Vid undersökning av höjder från Lantmäteriet visas att planområdet är mycket flackt och
skiftar mellan ca + 42m till + 43m över nollplanet. För att se mätt sträcka inom området,
se figur 6. Höjderna synliggörs i ett diagram, se figur 7.
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Jordarterna i planområdet består av berg och visas i figur 8, där jorddjupet är nära 0 m för
hela området, se figur 9. Markområdet inom detaljplanen har medelhög
genomsläpplighet, se figur 10. Informationen är hämtad via verktyget Kartvisaren från
Länsstyrelsen.

Figur 6. Höjdkarta med profilmätningslinje.

Figur 7. Diagram för mätt höjdskillnad.
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Urberg

Figur 8. Bild från SGUs karta över jordarter.

0m

Figur 9. Bild från SGUs karta över jorddjup.
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Medelhög genomsläpplighet

Figur 10. Bild från SGUs karta över genomsläpplighet.

3.3

Avrinning

Området är indelat i två stycken avrinningsområden där upptagningsområden,
flödesriktningar och avrinningsområden är identifierade. Se bilaga A.
Nedan visas en karta med flöden vid avvattning där områdena visas. Avrinningsområdena
sträcker sig utanför planområdets gränser. Observera att avrinning ej sker från
Trötemyren eligt figuren då spont finns. Avrinning från Trötemyren är därför heller inte
inkluderad i beräkningar. Se figur 11.

Figur 11. Bild från Scalgo med markerade avrinningsområden.
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Från avrinningsområde 1 avleds dagvattnet åt väster ut mot Nygatan där ett befintligt
dagvattensystem finns anlagt.
Avrinningsområde 2 sträcker sig norr om planområdets gräns. Då området är flackt finns
risk för ansamlingar i centrala delen av avrinningsområde 2 innan detta leds söderut mot
befintliga byggnader och anlagt dagvattensystem.

3.4

Markavvattningsföretag

Inga markavvattningsföretag berörs.

4

Flödesberäkningar

I följande kapitel presenteras avrinningen från området för befintlig markanvändning.
Flödesberäkningar är gjorda utifrån iakttagelser av marken vid platsbesök, Scalgo samt
beräkningar av arealer från kartor.

4.1

Befintlig situation

Hela avrinningsområdet är indelat i två stycken delar där upptagningen vid vissa områden
sträcker sig utanför detaljplanen. Fortsättningsvis kommer avrinningsområde 1 betecknas
A1 och så vidare. Se beskrivning i kap. 3.3.
4.1.1

Markanvändning

Nedan beskrivs den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata ytornas
totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. Se tabell 2 och 3.
För beräkningar av flöden på upptagningsområden innan exploatering har följande
avrinningskoefficienter använts. Följande koefficienter finns att hitta i P110 tabell 4.8.
Kuperad skog

0,1

Tomtmark, bebyggd

0,9

Odlad mark/gräsyta/ängsmark

0,1

Tomtmark, obebyggd

0,1

Asfaltsyta

0,8

Grusväg

0,4

Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning av avrinningsområde 1.
Markanvändning A1
Odlad mark/gräsyta/ängsmark
Asfaltsyta
Grusväg

Yta [m2]
980
60
120

Totalt

1 160

Avrinningskoefficient
0,1
0,8
0,4

Reducerad yta [ha]
0,10
0,01
0,01
0,12

Tabell 3. Areaberäkning för befintlig markanvändning av avrinningsområde 2.
Markanvändning A2
Lätt skogsbeklätt berg
Odlad mark/gräsyta/ängsmark
Asfaltsyta
Tomtmark bebyggd
Grusväg

Yta [m2]
5 610
900
200
310
480

Totalt

7 500

Avrinningskoefficient
0,1
0,1
0,8
0,9
0,4

Reducerad yta [ha]
0,56
0,09
0,02
0,03
0,05
0,34
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4.1.2

Flöden

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt
tabell 2 och 3. Regnintensitet har beräknats med flöden för 10- och 20-årsregn med en
regnvaraktighet på 10 minuter.
𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 228 𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎
𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎

•
•

Dagvattenflödet för ett 10- och 20-årsregn har beräknats utan klimatfaktor för befintlig
markanvändning. Resultaten för planområdet redovisas i tabell 4 och 5.
Tabell 4. Beräknat dagvattenflöde för befintlig situation vid ett 10-årsregn.
Delområde
Avrinningsområde 1
Avrinningsområde 2

Flöden [l/s]
5
30

Totalt

35

Tabell 5. Beräknat dagvattenflöde för befintlig situation vid ett 20-årsregn.
Delområde
Avrinningsområde 1
Avrinningsområde 2

Flöden [l/s]
6
37

Totalt

43

4.2

Planerad utformning

Illustrationen i figur 12 visar markanvändningen av det planerade området. I detaljplanen
planeras fyra stycken hus med en total på 25-30 stycken hyreslägenheter. Möjligheter till
att bygga två av husen i två våningar, ett av husen i tre våningar samt det fjärde huset i
fyra våningar finns. I området planeras även en gemensam gård samt parkeringsplatser.

Figur 12. Planerad markanvändning av planområdet.
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4.2.1

Markanvändning

Nedan beskrivs utfallet av avrinningen för den tilltänka detaljplanen. Observera att
beräkningar är gjorda på ett utfall där gemensamhetsgården tillåts vara helt anlagd med
hårdgjorda ytor. För området är hela ytan räknad till samma avrinningsområde då
kringliggande befintligt dagvattensystem kommer att belastas. Avrinningen kommer
fortsättningsvis benämnas som avrinningsområde 1.
Illustrationen visar planerad användning av markområdet. Tabell 6 beskriver den
planerade markanvändningen genom att redovisa markytor, avrinningskoefficienter samt
dess reducerande yta. Samma avrinningskoefficienter används till exploaterat område
som före exploaterat område för respektive markyta.
Tabell 6. Areaberäkning för markanvändning av avrinningsområde 1 efter exploaterad mark.
Markanvändning A1
Asfalt/plattor
Tomtmark bebyggd
Odlad mark/gräsyta/ängsmark

Yta [m2]
4 400
1 300
2 450

Totalt

8 150

4.2.2

Avrinningskoefficient
0,8
0,9
0,1

Reducerad yta [ha]
0,35
0,12
0,02
0,49

Flöden

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade
ytor enligt tabell 6 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med
flöden ett 10- samt ett 20-årsregn med en varaktighet på 10 min.
𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 285 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]
𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]

•
•

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 7 och 8.
Tabell 7. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 10-årsregn med en
klimatfaktor på 1,25.
Delområde
Avrinningsområde 1

Dagvattenflöde [l/s]
140

Totalt

140

Tabell 8. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 20-årsregn med en
klimatfaktor på 1,25.
Delområde
Avrinningsområde 1

Dagvattenflöde [l/s]
178

Totalt

178

4.3

Fördröjningsvolym

Då exploatering av marken medför en ökning av dagvattenflödet krävs en fördröjning av
utsläpp av vatten då mottagande ledningar har begränsad kapacitet.
Flödet innan bebyggelsen är beräknat till 43 l/s och uppgår till 178 l/s efter byggnation av
planområdet. Beräkningarna är gjorda med avseende på 20-årsregn med 10 minuters
varaktighet med en klimatfaktor på 1,25 är inkluderad. För att inte öka dagvattenflödet
gentemot befintligt flöde så krävs en fördröjning av dagvattnet motsvarande 135 l/s.
Volymen som krävs för fördröjning är ca. 80 m3. Beräkningarna har utförts i enlighet med
formler och antaganden i avsnitt 2.3.2.
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4.3.1

Makadammagasin

Makadammagasin föreslås i syfte att fördröja tillkommande dagvattenmängder samt
samla upp föroreningar. Ett större magasin anläggs i södra parkeringen för att fördröja
hela områdets avrinning. Den totala magasinvolymen som krävs är minst 245 m3 då
makadam upptar ca ⅔ av den totala volymen och övrig volym är fritt vatten. Då djupet på
magasinet är 1 m krävs en yta med magasin på minst 245 m2. För placering och storlek,
se bilaga B. Om makadammagasinet anses vara för stort kan mindre magasin anläggas i
anslutning till byggnaderna för att mer lokalt fördröja avrinningen från takytorna.
Magasinet ska förses med strypt utlopp och bör dimensioneras för det genomsnittliga
utflödet eftersom det varierar med fyllningstiden (Svenskt Vatten P110). Det
genomsnittliga utflödet kan då antas vara ca 2/3 av det maximala utflödet.
En dammduk placeras på en väl avjämnad och uppgrusad yta med geotextil som skydd
så att vatten bibehålls inom det anordnade dagvattensystemet. Hålrummet utförs med
lämpliga sprängstensfraktioner (eller alternativt med plastkassetter) för framräknad
magasinsvolym.
Spolbrunn/gårdsbrunn placeras före införsel av dagvatten till magasinet. Gårdsbrunnen
ska förutom att vara en samlande brunn för dagvattenledningar och dränering även
utföras med ett väl tilltaget sandfång, för rengöring och tömning av medföljande större
partiklar. Härmed förlängs magasinets reningsvolym effektivt och med många år. Som en
slutlig åtgärd i underhållsplanen skall magasinen placeras så att de kan schaktas ur och
nyanläggas. Även själva gårdsbrunnen placeras åtkomlig för underhåll. Härmed uppnås
hållbara lösningar för dagvattenfördröjning och rening.
Vid anläggning av ett makadammagasin bör det säkerställas att grundvattennivån inte nås.
Om grundvattennivån är för hög i förhållande till makadammagasinets djup måste
magasinet tätas.

5

Föroreningsberäkningar

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer
och mängder för området före exploatering, samt efter exploatering utan och med rening.
Koncentrationer och mängder redovisas i tabell 9 och 10 och representerar
föroreningsbidrag till recipienten för hela planområdets avrinningsområden.
har summerats för de två avrinningsområdena och redovisas i tabell 9 och 10 som
planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. Föroreningsmängder och
koncentrationer efter rening är baserade på förslag från dagvattenhanteringen och
återfinns i kap. 6.3.

12

Föroreningskoncentrationer och mängder är beräknade utifrån en årsmedelnederbörd på
800 mm med statistik från SMHI.
Tabell 9. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före exploatering, samt efter exploatering
utan och med rening. Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade.
Förorening
Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Suspenderad substans (SS)
Oljeindex (Olja)
PAH16
Benso(a)pyren (BaP)

Enhet

Före exploatering

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

160
1 100
3,9
8,3
18
0,19
2
1,6
0,015
19 000
190
0,076
0,0055

Efter exploatering
utan rening
140
1 400
7,8
16
58
0,29
4,3
5,1
0,017
39 000
290
0,60
0,03

Efter exploatering
med rening
49
380
0,4
4
4
0,071
1,1
1,5
0,004
4 030
30
0,062
0,0050

Tabell 10. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före exploatering samt efter exploatering med
och utan rening. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade.
Förorening

Enhet

Före exploatering

Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Suspenderad substans (SS)
Oljeindex (Olja)
PAH16
Benso(a)pyren (BaP)

kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år

0,569
3,9
0,0136
0,0283
0,0638
0,000662
0,00696
0,00558
0,0000538
67,2
0,673
0,000264
0,0000187

Efter exploatering
utan rening
0,32
3,2
0,018
0,037
0,14
0,00068
0,01
0,012
0,000041
93
0,68
0,0014
0,00007

Efter exploatering
med rening
0,114
1,0
0,0012
0,0104
0,011
0,000162
0,00269
0,0034
0,0000125
10
0,073
0,000176
0,0000121

Den ökade föroreningskoncentrationerna och mängderna efter exploatering kan
förklaras bland annat genom att det finns möjlighet till mer bebyggelse samt framfart
för bilar till området.
Med föreslagna åtgärder, presenterade i kap. 6, skulle kraven på föroreningar uppnås
och inte försämra mot tidigare situation inom planområdet.

6

Föreslagen dagvattenhantering

6.1

Allmänna rekommendationer

Enligt Lysekils kommuns riktlinjer för omhändertagande av dagvatten ska flöden
omhändertas i tidigt skede och på lokal mark. Det dagvatten som inte kan tas om hand
lokalt ska fördröjas och vid behov renas. För kvarvarande vattenmängder ska dessa
avledas till recipient och vid behov genomgå ytterligare rening.
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6.2

Föreslagen VA

Befintliga vatten-, spillvatten och dagvattenledningar finns i Nygatan och Fredsgatan, i
nära anslutning till planområdets både västra och sydöstra sida.
Vattenledningar utförs av PE (huvudledningar av minst PE 110mm, servisledningar av
minst PE 32mm), självfallsledningar för spillvatten och dagvatten utförs av PP och/eller
PVC.
Föreslagen anslutningspunkt för Kvarteret Revolvern är den sydöstra avsättningen i
Fredsgatan. I följande kapitel redogörs för föreslagna VA-lösningar. Se bilaga B för VA-plan.
6.2.1

Dagvatten

Planområdet för Kvarteret Revolvern ligger omslutet av befintliga bostäder och gator
vilket kräver att all avrinning leds till dagvattenledningar. Avrinning från takytorna för de
fyra tilltänkta byggnaderna kopplas direkt på den nya tilltänkta dagvattenledningen. För
fördröjning av hela planområdets dagvatten för ett 20-årsregn med varaktighet 10 min
föreslås ett makadammagasin i södra parkeringen.
Dagvatten som faller på mark i området går i öppna rinnvägar mot intagsbrunnar och leds
vidare till regnbädd och hålrumsmagasin för fördröjning. Hela planområdet föreslås lutas
söderut, se föreslagna marknivåer i bilaga B.
För rening av dagvattnet föreslås en infiltration som ansluts efter ansamling av dagvatten
från hela planområdet exklusive en liten del av gräsytan samt parkeringen längst i söder.
För rening av dagvattnet från resterande område (gräsyta samt parkering) föreslås en
regnbädd vilken placeras i anslutning till den södra parkeringen som kopplas till
makadammagasinet. Makadammagasinet är även en del av planområdets rening och
inkluderar dagvatten från planområdets samtliga ytor. För resultat från föreslagna
reningsinsatser, se kap. 5.
Vald anvisad anslutningspunkt för dagvatten ligger i Fredsgatan, se bilaga B. Anslutande
dagvattenledning är en BTG dim 225 mm.
6.2.2

Brandpost

Släckvattenförbrukning för området kan baseras på områdestyp enligt VAV P83. P83
anger för områdestyp A1 ”Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villor, radhus och
kedjehus” ett behov om 10 l/s för släckvatten direkt från brandposter. Lägsta trycknivå i
vattenledningsnätet för brandpost bör ej understiga 15 mvp över markplanet.
Vid en brand är det viktigt att vidta rätt åtgärder för att skydda miljön och människors
hälsa. Det föreligger risk för spridning och exponering av föroreningar till mark,
grundvatten och recipienter, denna risk behöver minimeras.
För att minimera föroreningsspridning ska dag- och spillvattenbrunnar täckas över så
snart som möjligt, så att inte släckvatten och ev. förorenat regnvatten sprider sig via
ledningsnätet. Även invallningar kan användas för att begränsa spridningen.
Släckvatten är ofta kraftigt förorenat med ämnen från branden, vilka ämnen och vilka
mängder beror på vad som har brunnit, det kan även ha tillsatts ämnen i släckvattnet för
att effektivare kunna bekämpa branden. Om branden inträffar under en torr period bör
brandplatsen vattnas för att minimera föroreningsspridning via damm. Generellt är
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ämnena PAH, VOC och SVOC ett problem i släckvatten, samt att det kan förväntas finnas
höga halter av många olika metaller.
För kvarteret Revolvern kommer släckvattnet vid en brand att hamna i
makadammagasinet. För att förhindra att föroreningar sprids till recipienten kan
inloppet förslagsvis täckas för vid nästkommande brunn och makadammagasinet efteråt
grävas upp och släckvattnet saneras.
Lämpligt läge för placering av brandpost visas på ritning, se bilaga B.
6.2.3

Anslutning vatten

Vald anvisad anslutningspunkt för vatten ligger i Fredsgatan där ledningen är en GJU dim
100mm, se bilaga B.
Vattenbehovet för det aktuella planområdet beräknas enligt VAV P83 och den planerade
bebyggelsen räknas bestå av enbart flerbostadshus. Det maximalt dimensionerande
flödet för området bedöms vara 2,1 till 2,5 l/s, enligt P83 qdim1 och Figur 7.2.2:1, oaktat
brandpostuttag.
En vattenmätare för området monteras innan vattnets bostadshusens förgreningar.
Vattenmätaren ägs av LEVA vilka också utförs service. Högsta tappställe inom området
bedöms till ca + 53.
Vattentrycket vid förbindelsepunkten är ca 3 bar, enligt mätning från LEVA. Trycket är
dock mätt dagtid och förmodligen lägre senare på dagen och tidig kväll. Nya
bebyggelsen inom Kvarteret Revolvern ligger under gränsen till att klara godkänt
vattentryck då hänsyn tas till dagens moderna hushållsmaskiner. Med hänsyn till
tryckförluster på grund av moderna installationer rekommenderas lokal tryckstegring via
pump.
6.2.4

Anslutning spillvatten

Vald anvisad anslutningspunkt för spillvatten ligger i Fredsgatan, se bilaga B. Anslutande
spillvattenledning är en BTG dim 225 mm.

6.3

Risker vid extrem nederbörd

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna
avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet i planområdet. Då måste
området vara höjdsatt så att vattnet avrinner från byggnaderna mot områden som kan
översvämmas utan skador på byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda
fastigheter dimensioneras så att marköversvämningar med skador på byggnader sker mer
sällan än vart 100:e år (Svenskt Vatten P110, 2016).
För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en
tillräcklig lutning från byggnaden. Avrinningen sker då lämpligen i riktning mot
närliggande gator. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i
förstahand ska omhändertas inom planområdet.
Vid utredning av vad som händer i området vid ett 100-årsregn har nivåskillnader
undersökts i Scalgo vid 30 mm regn (klimatfaktor 1,25 inkluderad). Se figur 13.
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Figur 13. Vattensamlingar vid ett 100-årsregn, bild hämtad från Scalgo.

Vid skyfall ansamlas vattenmängder centralt inom planområdet. Vid bebyggelse höjs
området för att leda dagvattenmängderna bort från byggnader och mot kringliggande
gator.
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7

Bilagor
A. M-51-1-01 Avrinningsområden
B. R-51-1-01 Ny ledningsplan

17

N

ÅF Infrastructure
Västerlånggatan 4
451 31 Uddevalla
Tel: 010-505 00 00

www.afconsult.com

5
22
G 225
T
B G 00
BT U 1
GJ

N

ÅF Infrastructure
Västerlånggatan 4
451 31 Uddevalla
Tel: 010-505 00 00

www.afconsult.com

Naturvärdesinventering inför
detaljplan för kvarteret Revolvern,
del av Slätten 1:339, Lysekils
kommun

På uppdrag av Lysekils kommun
Juli 2021

Uppdragsgivare
Lysekils kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson
Rodrigo Baraona, planhandläggare
Tel. 0523-61 33 41. rodrigo.baraona@lysekil.se

Uppdragstagare
OM´s Naturtjänst
Högelidsvägen 7, 473 34 Henån
o.mol@spray.se

Naturvärdesinventering och rapport
Olle Molander Tel. 070 20 18 493. o.mol@spray.se
Tore Mattsson Tel. 073 08 90 038. toremattsson1@gmail.com

Kvalitetsgranskning
Olle Molander

Kartmaterial
Ortofoton från Lantmäteriet tillhandahållet av Lysekils kommun (licensinnehavare)
Topografisk karta från Lantmäteriets öppna data

Omslagsbild
Vy mot den centrala delen av inventeringsområdet.

Foton i rapporten
Samtliga foton är från inventeringsområdet och har tagits av Olle Molander i samband med
inventeringen.

2

Innehåll
Uppdraget ................................................................................................................................ 4
Sammanfattning ....................................................................................................................... 4
Metodik ..................................................................................................................................... 4
Förstudie ................................................................................................................................... 5
Inventeringsområdet ................................................................................................................ 8
Allmän beskrivning .................................................................................................................. 9
Naturvärdesobjekt ................................................................................................................. 10
NO 01 ................................................................................................................................... 11
NO 02 ................................................................................................................................... 12
Generellt biotopskydd ............................................................................................................ 13
Värdeelement .......................................................................................................................... 13
Förekomst av naturvårdsarter .............................................................................................. 14
Fördjupad artinventering ...................................................................................................... 16
Matris för naturvärdesbedömning ...................................................................................... 16

3

Uppdraget
Inför detaljplanearbete för kvarteret Revolvern, del av Slätten 1:339, har Lysekils kommun beställt en
naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesbedömning avseende
biologisk mångfald (NVI).
NVI:n ska utföras på fältnivå med detaljeringsgraden ”Detalj” och med tilläggen ”Naturvärdesklass
4”, ”Generellt biotopskydd”, ”Värdeelement”, ”Detaljerad redovisning av artförekomst”
samt ” Fördjupad artinventering” Den senare gäller rödlistade och skyddade arter.
Fältinventering har utförts 2021-06-21.
Inventeringen har gjorts av biologerna Tore Mattsson och Olle Molander, OM´s Naturtjänst. Olle
Molander har även fungerat som uppdragsledare.

Sammanfattning
På uppdrag av Lysekils kommun har en naturvärdesinventering enligt Svensk Standard gjorts i
kvarteret Revolvern, del av Slätten 1:339.
En förstudie har gjorts av inventeringsområdet inklusive 100 m breda korridorer runt detta.
Fältinventering av inventeringsområdet gjordes 2021-06-21.
Inom detta har två naturvärdesobjekt identifierats.
•
•

ett av dessa har bedömts tillhöra naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
ett har bedömts tillhöra naturvärdesklass 4 - visst naturvärde

Övriga delar av inventeringsområdet har bedömts ha lågt naturvärde och redovisas inte i denna
rapport.
Inga objekt som omfattas av generellt biotopskydd har identifierats.
Under rubriken ”Värdeelement” redovisas påträffade element som bedömts viktiga för områdets
naturvärden.
Fynd av påträffade naturvårdsarter från områdena redovisas under rubriken ”Förekomst av
naturvårdsarter”.
Till rapporten bifogas shapefiler för naturvärdesobjekt, värdeelement och naturvårdsarter.

Metodik
Vi har använt oss av inventeringsmetodik enligt Svensk Standard SS 199000:2014
Naturvärdesbedömning avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning
och redovisning och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk
mångfald (NVI) - Komplement till SS 199000.
Inventeringen har utförts enligt de preciseringar som redovisats under ”Uppdraget”.
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Vi har använt en matris för naturvärdesbedömning enligt SS 199000:2014, som redovisas på sid. 16.

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00. Som GIS-program har QGIS 3.16.4 använts.
Inför fältinventeringen har en förstudie gjorts av inventeringsområdena inklusive 100 m breda
korridorer runt dessa, då tillgängliga källor konsulterats angående tidigare art- och naturvårdsuppgifter
från området.
För naturvårdsarter anges inom parentes efter artnamnet följande förkortningar:
• Hotade arter enl. rödlista 2020: (CR), (EN) eller (VU)
• Övriga rödlistade arter enl. rödlista 2020: (NT)
• Arter eller miljöer som omfattas eller omfattats av ett åtgärdsprogram: (ÅGP)
• Skyddade arter enligt Artskyddsförordningen: (§)
• Art- och habitatdirektivet, bilaga 2: (HD2)
• Art- och habitatdirektivet, bilaga 4: (HD4)
• Art- och habitatdirektivet, bilaga 5: (HD5)
• EU:s fågeldirektiv, bilaga 1: (FD)
• Prioriterade arter i Skogsvårdslagen (P)
• Signalarter enl. Artdatabankens Artfakta: (S)
• Typiska arter i aktuell biotop: (T)
Vid naturvärdesbedömningarna har vi inte tagit hänsyn till förekomster av ask och skogsalm. Normalt
ska man vid naturvärdesbedömning inte ta hänsyn till dessa arter, som rödlistats av ”naturliga”
orsaker.
Fynd av naturvårdsarter, som gjorts vid naturvärdesinventeringen, är inlagda/kommer att läggas in i
Artportalen.

Forstudie
Källor:
Följande källor har konsulterats angående tidigare art- och naturvårdsuppgifter från
inventeringsområdet och en ca 100 m bred korridor runt detta:
• Artportalen – uttag 2021-06-20; sökning 1980-2021. Sökningen avsåg inventeringsområdet
och en 100 m bred korridor runt detta.
•

Lantmäteriets kartverktyg ”Min karta”

•

Informationskartan Västra Götaland

•

Naturvårdsverkets kartverktyg “Skyddad natur”

•

SGU jordartskarta

•

Skogliga grunddata (Skogsstyrelsen)

•

Sörensen, J. (2016). Naturinventering - Inom arbetet med grönstrukturplan, Lysekils kommun
2016, Calluna AB.

•

TUVA (Jordbruksverket)
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Resultat:
Artportalen:
•

En fyndlokal finns angiven från området: ”Sais boulbana 15”. Härifrån är ett antal
fågelobservationer noterade, dock ingen med häckningskriterier. Dock är grönfink och
gulsparv noterade härifrån under icke häckningstid 2019. Dessa är stannfåglar och kan mycket
väl tänkas häcka i snårskogen närmast Trötemyr.

Min karta:
•

•
•

På ortofoto från 1960 syns betongvallen mot Trötemyr. Vattenytan i Trötemyr står lägre än
idag, då en del berghällar sticker upp ovan ytan.
Den idag plana marken mitt i inventeringsområdet utgjordes då av en damm omgiven av
vallar.
På ortofoto från 1975 kan ses att den tidigare dammen med omgivning fyllts igen till en
rektangulär plan, förmodligen fotbollsplan. Denna täcker det plana område som idag är bouleplan och det plana området öster därom.
Parkområdet väster om boule-planen syns på ortofotot från 1975 men inte från 1960.

Informationskartan Västra Götaland:
•

Inventeringsområdet omfattas inte av strandskydd.

Skyddad natur:
• Planområdet omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§).
• Området, förutom den sydligaste delen, ingår i ”Kustområdet och skärgården i Bohuslän”,
•

som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalken 4 kap.
Förbud mot markavvattning gäller i området.

SGU Jord- och bergarter:
•
•

Berggrunden i området består av bohusgranit.
I området saknas lösa jordlager.

Naturinventering - Inom arbetet med grönstrukturplan:
•

•

Spridningskorridor: Området (Trötemyr/Rotemyr) är ett av de största grönområdena inom
tätorten och består huvudsakligen av två större vatten (Trötemyr och Rotemyr), kringliggande
hällmarker och lövskog samt skolskogen vid Mariebergsskolan och skogen vidare mot
Dalskogen. Det finns breda spridningskorridorer och en stor variation av miljöer med goda
förutsättningar för spridning.
Naturvärdesobjekt: Rote- och Trötemyrs närområde.
Ett större område runtom Rote- och Trötemyr som består huvudsakligen av hällmarker och en
parkliknande miljö. Det förekommer flera blommande träd och buskar och artskikten
domineras av alm, asp, björk, ask, pil, slån, sälg och björnbär. På hällmarkerna finns en del
småvatten samt goda förekomster av ljung.
Naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde).
Motivering: Större skogs- och hällmarksområde med ett visst biotopvärde genom en värdefull
övergångszon mellan vatten och upp till hällmarkerna. Enstaka skyddsvärda arter har
identifierats i området bl.a. ett par av turkduva.

I övriga källor hittades inga art- eller naturvårdsuppgifter från inventeringsområdet.
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Översiktskarta

Figur 1. Den röda pilen markerar inventeringsområdet i Lysekil.
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Inventeringsomradet

Figur 2. Delområdena A-E som beskrivs på följande sida.
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Allman beskrivning
Inventeringsområdet avgränsas av Trötemyr i öster, Nygatan
och tomtmark i nordväst och tomtmark i sydväst och syd.

Delområde A
Park med klippta gräsytor och diverse lekredskap.
Planterade lövträd och buskar av inhemska och främmande
arter.
Mot boule-banan en bård av aspar.
Mot söder (på sydsidan av gångväg) ett tätt träd- och busksnår
med fläder, slån, hassel, avenbok, björk och planterade
trädgårdsbuskar.

Delområde B
En grusplan, i västra delen boule-bana, i östra är planen
vegetationsklädd och klippt.

Delområde C
En skogsdunge med rönn, ek, skogsalm, körsbär, björk och
olvon. Marken under träden täcks av trädgårdsutkast.
Längst i öster ett mindre hällmarksparti med torktålig
hällmarksvegetation.

Delområde D
Utmed gångväg i väster planterad bergtall och körsbär.
Runt klubbhus klippt gräsmatta.
I norra delen en grupp höga aspar, samt bergtall, björk, rönn
och sälg. Under träden snårigt med mycket trädgårdsutkast.

Delområde E
En triviallövskog med tätt buskskikt utmed Trötemyr.
I nordvästra delen finns insprängda hällmarkspartier.
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Naturvardesobjekt

Figur 3. Naturvärdesobjekten NO 01 och NO 02 som beskrivs på följande sidor.
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NO 01 Triviallövskog längs Trötemyr
Karta sid. 10
Inventeringsdatum: 2021-06-21
Mittkoordinater: 6463100/117448
Naturtyp: Skog och träd
Biotop: Triviallövskog
Skydd: Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§) och
Högexploaterad kust (MB 4 kap 4§).
Beskrivning: En uppväxande tät lövskog dominerad av björk och i sydligaste delen skogsalm. Även
sälg, asp, klibbal och körsbär ingår i trädskiktet.
Buskskiktet är mycket tätt av småträd av björk, rönn och vide samt sötbjörnbär, vildkaprifol och
förvildade trädgårdsbuskar.
Ett bestånd av murgröna (§, S) växer i den södra delen.
Gnag av myskbock (S) noterades på tre döda sälgar.
En del träd har gamla gnagspår från bäver (HD 5).
Miljön är lämplig som häckningsplats för grönfink (EN) och gulsparv (NT), som noterats från området
under icke häckningstid.
Naturvärdesklass: 3 (påtagligt
naturvärde)
Motivering: Visst artvärde, visst
biotopvärde
1) Förekomst av murgröna
(§, S) och myskbock (S)
2) Lämplig häckningsmiljö
för grönfink (EN) och
gulsparv (NT)
3) Utpekat som en del i en
viktig spridningskorridor
4) Området är en del av ett
tidigare utpekat
naturvärdesobjekt (Roteoch Trötemyrs närområde)
som bedömts ha påtagligt
naturvärde

Figur 4. På flera ställen i NO 01 finns döda sälgar med gnag av myskbock.
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NO 02 Grusplan öster om boule-banan
Karta sid. 10
Inventeringsdatum: 2021-06-21
Mittkoordinater: 6463107/117429
Naturtyp: Park och trädgård
Biotop: Grusplan
Skydd: Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§) och
Högexploaterad kust (MB 4 kap 4§).
Beskrivning: Området har, enligt ortofoton från 1960 och 1975, tidigare varit en damm som fyllts
igen till en grusplan.
I denna, den östra delen av grusplanen, har inte gräsvegetationen tagit över, utan den är glest bevuxen
med mer eller mindre konkurrenssvaga och lågväxande arter. Trots torka vid inventeringstillfället,
kunde noteras en viss fuktighet i marken, och här växer arter som grönstarr och ryltåg. I övrigt
noterades en del kalkgynnade arter som äkta johannesört, vildlin (T), getväppling och prästkrage
bland mer triviala gräsmarksarter. Här växte också spetsvaxskivling och levermossan kragpellia.
Denna miljö är också lämplig för knutört (VU) och dvärglin (NT), men dessa mycket små arter brukar
inte visa sig förrän på eftersommaren.
Naturvärdesklass: 4 (visst naturvärde)
Motivering: Visst artvärde, obetydligt biotopvärde
1) Förekomst av fukt- och kalkgynnade konkurrenssvaga arter

Figur 5. Grusplanen som utgör NO 02.
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Generellt biotopskydd
Vi noterade inga objekt inom inventeringsområdet som omfattas av det generella biotopskyddet.

Vardeelement
Nr
1
2
3
4

Objekt
Död sälg med myskbocksgnag
Död sälg med myskbocksgnag
Död sälg med myskbocksgnag
Myrstack i rotvälta

Y
6463088
6463127
6463125
6463142

X
117448
117445
117437
117425

Figur 6. Värdeelement som noterats vid inventeringen.
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Forekomst av naturvardsarter
Hotade arter
Grönfink Chloris chloris. EN (starkt hotad).
• 6463133/117374, noggr. 50 m. 2019-03-11 och 2019-12-26. Kristina Gynning Olsson.
Kommentar: Kan mycket väl tänkas häcka i snårskogen i NO 01.

Övriga rödlistade arter
Gulsparv Emberiza citrinella. NT (hänsynskrävande).
• 6463133/117374, noggr. 50 m. 2019-02-05. Kristina Gynning Olsson.
Kommentar: Kan mycket väl tänkas häcka i snårskogen i NO 01.

Skyddade arter
Bäver Castor fiber. Art- och habitatdirektivet, bilaga 5
• NO 01: Gamla bävergnag på en del träd i området.
Murgröna Hedera helix. Artskyddsförordningen 8§. Även signalart.
• NO 01: Ett litet bestånd i lövskog vid 6463048/117454.

Signalarter
Murgröna Hedera helix. Se ovan
Myskbock Aromia moschata
• NO 01: Gnag i död sälg vid 6463088/117448
• NO 01: Gnag i död sälg vid 6463127/117445
• NO 01: Gnag i död sälg vid 6463125/117437

Typiska arter
Vildlin Linum catharticum. Typisk art i bl.a. 6210
Kalkgräsmarker.
NO 02: Förekommer i hela området

Figur 7. Murgröna som påträffades i södra delen
av inventeringsområdet.

14

Figur 8. Naturvårdsarter enligt redovisningen på föregående sida.

15

Fordjupad artinventering
Se ”Förekomst av naturvårdsarter”

Matris for naturvardesbedomning

16

Uppdragsgivare: Lysekils kommun
Uppdragsnr: 108 15 82 Version: 1

Bergteknisk inspektion DP Revolvern, Lysekil
Sammanfattning/rekommendationer
Inom en fastighet i Lysekils norra delar finns det planer att uppföra flerbostadshus. Tidigare
markarbeten har lämnat spår i form av lossprängt berg som ligger vid och på berghällar.
Ingen blockutfallsrisk bedöms förekomma på fastigheten och den naturliga uppsprickningen av berget
har gynnsamma riktningar. Vid markarbeten eller bergschaktning kan dock block rubbas och bli
instabila. Därför rekommenderas att alla lossprängda och lösa block tas ned i ett tidigt skede i
byggnationen.
Bergarten är uteslutande bohusgranit med tillhörande pegmatitgångar. Mätningar visar att marken
därför är klassad som normalradonmark och byggnader rekommenderas utföras radonskyddade.
Tillfört material bör ha låga strålningsegenskaper för att inte skapa problem med ökad strålning.

1
Version

2022-02-25

Granskning

G. Hallabro

T. Björnell

C. Kall

Datum

Beskrivning

Upprättat

Granskat

Godkänt

Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren har, om inte annat avtalats,
endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål. 108 15 82 Lysekils kommun

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\108\15\1081582\5 arbetsmaterial\01 dokument\b\pm_dp revolvern_ lysekil.docx

Sida 1 av 9

Uppdragsgivare: Lysekils kommun
Uppdragsnr: 108 15 82 Version: 1

1 Inledning och uppdragsbeskrivning
Norconsult AB har fått i uppdrag av Lysekils kommun att utföra en bergteknisk inspektion av Kvarteret
Revolvern, inom fastigheten Slätten 1:339. Fastigheten ligger i Lysekils norra delar ca 1 km nordost
om centrum. Inom fastigheten så finns det planer på att uppföra fyra flerbostadshus med lägenheter. I
samband med markarbeten och byggnation så ska markytan höjas till 43 meters nivå.

1.1 Områdesöversikt
I nuläget finns i området några äldre byggnader, rekreationsytor, ett område som delvis är igenvuxet
med träd och sly samt ett parti med berg. Fastigheten är belägen i ett villakvarter med hus på flera
sidor. I öster gränsar fastigheten mot vattentäkten Trötemyr med en betongmur som avskiljare.
Fastighetens lägsta delar i nordost ligger lite under 42meters nivå och ser ut att delvis kunna stå under
vatten vid regniga perioder. De högsta delarna är berghällar i nordväst som är som högst strax över
45m nivå.

Figur 1 Karta över området. Röda cirklar visar område med berg i dagen. Blå cirkel är lågpunkt med vattensamling.

Tidigare bergarbeten har lämnat spår i form av lossprängda stenar och block som ligger spridda
framför allt på och nedanför det större bergpartiet i norr, se bild 2. Eventuellt har det även deponerats
sten och block från någon annan plats då det finns andra bergarter representerade, dock i liten
omfattning.
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Figur 2 Lösa block på berg

2 Geologi och bergteknik
2.1 Allmän geologisk beskrivning
Berggrunden består enbart av bohusgranit med mindre inslag av pegmatitiska gångar, se bild 3. Enligt
SGU så är det Bohusgranitens sydligaste del på fastlandet. Kontakten mot Stora LeMarstrandsformationens paragnejs ligger ca 1 km öster om undersökningsområdet.
Kornstorleken i graniten är fin till medelkornigt massformig och färgen går från grå till grå-röd. Graniten
har en kvarts-fältspat-glimmersammansättning. Pegmatiten är grovkornig och med en
sammansättning av kvarts, kalifältspat och plagioklas.
Exponerat berg är storskaligt rundade hällar med tydliga mer eller mindre horisontella sprickor med
stor utsträckning, s.k. bankningsplan. Brant stående sprickor skapar på några ställen bergklackar eller
lägre bergsslänter med höjd 0,5 – 2 m. Naturligt förekommande sprickor skapar ett storblockigt
oregelbundet mönster där vertikala sprickor sällan återkommer i samma riktning. Färska sprickytor
förekommer i närhet till lössprängda block och är med största sannolikhet spår efter tidigare
bergarbeten.
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Figur 3 Närbild på en pegmatitgång med stora kvarts och fältspatskristaller.

Figur 4 a/b Berg i dagen och lågparti med stående vatten.
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2.2 Bergtekniska förhållanden
Majoriteten av alla observerade sprickor är antingen horisontella eller nära vertikala. I orörda hällar
finns ingen risk för utfall av berg. Partier där bergschaktning utförts är låga och horisontella sprickor
skapar stabila plan där löst berg ligger stabilt utan att kunna falla ner. Inga sprickmätningar är gjorda
då den slumpmässiga vertikala uppsprickningen inte ger någon användbar statistik över utfallsrisk.
Detta är vad man kan förvänta sig då naturliga vertikala sprickor i granit ofta kan undulera eller böjas
av beroende på hur det storskaliga spänningsfältet har påverkat berget.
Block som vid tidigare bergarbeten har sprängts eller spräckts loss ligger spridda i områdets norra del.
Det är oklart hur mycket berg som tagits bort. Alla lösa block tycks ligga slumpmässigt upplagda och
mer eller mindre utspridda. Vid schaktningsarbeten så rekommenderas det ändå att lossprängda lösa
block tas ned.

3 Radon
3.1 Gammaspektrometermätning
Sex mätningar utfördes med en GT 32 SUPER-SPEC på fast berg, för mätningarnas ungefärliga
position se Figur 5 . Varje mätning varade i 3 min, 180 s. Mätningen inkluderar dosrat, kalium, uran
och torium. Dessa används för att beräkna aktivitetsindex samt radiumhalt. Radiumhalt används som
en uppskattning av radonavgång genom sönderfall av Radium226 till Radon222. Aktivitetsindex (AI) är
ett viktat mått utifrån koncentrationen av nukleider och används för att beräkna stråldos över tid och
därmed lämplighet av material vid byggnation. Resultatet för gammaspektrometermätningen
presenteras i Tabell 1 samt respektive gränsvärden för låg-, normal- och högradon i Tabell 2.

Tabell 1 Resultatet av gammstrålningsmätningen samt beräknat radiumaktivitet och aktivitetsindex (AI).

Mätpunkt Material

K

eU

eTh

Gammastrålning Radiumaktivitet

[%]

[ppm] [ppm] µSv/h

Bq/Kg

Aktivitetsindex

G1_Lkil

Granit

5,10 13,60 45,40 0,32

167,96

2,01

G2_Lkil

Granit

4,50 12,60 45,00 0,30

155,61

1,90

G3_Lkil

Granit

4,70 5,50

67,93

1,52

G4_Lkil

Granit

4,60 17,00 48,30 0,34

209,95

2,16

G5_Lkil

Granit

4,00 7,50

92,63

1,52

G6_Lkil

Granit

4,30 11,30 37,30 0,26

139,56

1,67

39,60 0,24
39,30 0,24
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Figur 5 De sex mätpunkternas lokalisering i och utanför området markerade med rödgröna cirklar.

3.2 Radonrisk Revolvern, Lysekil
Resultatet visar att den beräknade radiumhalten överstiger 60 Bq/kg, gränsvärde för normalradon, i
samtliga mätpunkter. Det innebär att berggrunden i området i sin helhet klassas som
normalradonmark (60–200 Bq/kg) enligt Byggforskningsrådet (R85:1988, reviderad 1990). För
ytterligare kännedom om områdets eventuella uppfyllande av andra potentiellt relevanta gränsvärden,
se
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Tabell 3
Tabell 2 Rekommenderade gränsvärden för låg, normal- och högradonhalter i berggrund, för

byggnation av bostäder. Källa: Byggforskningsrådet R85:1988, reviderad 1990.
Marktyp

Lågradon [Bq/kg]

Normalradon [Bq/kg]

Högradon [Bq/kg]

Berggrund

<60

60–200

>200
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Tabell 3 Uppfyllande av krav och rekommendation gällande radon- och strålningshalt enligt Boverket, Flaggboken
och RP112 enligt Eliasson och Jelinek (2015).

Boverket (1)
Mätpunkter 1-2 och 4 uppfyller ej

Flaggboken (2)
Mätpunkter 1 och 4 uppfyller
ej

RP112 (3)
Samtliga punkter uppfyller ej

(1)

Dosrat <0.3 µSv/h
Aktivitetsindex <2.0 samt radiumhalt <200 Bq/kg
(3) Aktivitetsindex <1
(2)

4 Rekommendation
4.1 Bergarbeten
Om betydande bergschaktning ska utföras rekommenderas att bergsakkunnig anlitas i samband med
avbaning för att ge rekommendationer avseende schaktningsarbetenas utförande.
Vid maskinella markarbeten finns det risk att lossprängda och upplagda block kan rubbas ur sina
stabila lägen. Därför rekommenderas att alla dessa block avlägsnas. Det är lämpligt att allt bergarbete
utförs i samband med markarbeten innan något byggs. Om det uppstår behov av att avlägsna block
eller berg vid färdigställning av trädgård/grönytor så är det oftast ett svårare och dyrare arbete.
Dock ska radonproblematiken noteras, men eftersom marknivån ska höjas så skulle löst liggande berg
kunna användas som utfyllnadsmassor, men ej i själva grundläggningen. Granitiska block har samma
radon-egenskaper som omgivande berg och om blocken läggs på en lågt liggande bergyta som sedan
täcks med annat material så blir det ingen större förändring i strålningsnivåer. En sådan åtgärd
minskar eventuellt behovet av materialtransporter till och från området.

4.2

Radon

Berggrunden i området kan i sin helhet klassas som normalradon. På grund av detta rekommenderas
följande:
•

Uppförandet av planerade byggnader rekommenderas utföras radonskyddande (Clavensjö &
Åkerblom, 2004). Radonskyddande grundkonstruktion innebär till exempel att grundläggning
görs på betongplatta där rörgångar och håltagning tätas från genomströmning av markluft,
stort sett alltid är fallet vid modern bostadsbyggnation.

•

Block och sprängsten inom området skall antas ha samma strålningsegenskaper som
omgivande berggrund och bör inte användas vid grundläggning.

•

Eventuellt tillfört material som till exempel fyllnadsmassor bör ha låga strålningsegenskaper
för att inte bidra till en ökad radonrisk. För utifrån tillfört grundläggningsmaterial bör
aktivitetsindex och radiumhalt deklareras av leverantör, alternativt fastställas på plats baserat
på mätning med gammaspektrometer.
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•
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Betonginspektion av dämmen i Trötemyr och Rotemyr 2021-09-21 och 22
Denna sammanställning redovisar funna skador på dämmen i
Trötemyr och Rotemyr. Endast de delar som varit åtkomliga från
båt och från land har blivit inspekterade.
De delar som inte gått att komma åt pga. växtlighet eller krävt att
vi beträtt inhägnat privat område har inte inspekterats.
Synliga betongskador på grund av miljöpåverkan, belastning,
funktionspåverkan, olyckshändelse och byggfel
klassas enligt följande system:
TK3 (Utredning inom 2 månader)

TRÖTEMYR NORRA DÄMMET

TRÖTEMYR SÖDRA DÄMMET

TK2 (bristfällig funktion inom 3år)
TK1 (Bristfällig funktion inom 10år)
TK0 (bristfällig funktion bortom 10år)
ROTEMYR NORRA DÄMMET

På samtliga sidor finns länk till föregående vy.
Fakta om enskilda skador finner ni genom att klicka på numret
kopplat till skadan.
Det går även att scrolla i dokumentet om man inte vill klicka sig
fram.
Inspektion och sammanställning är gjord av COWI AB
RAPPORT COWI

☐

ROTEMYR SÖDRA DÄMMET

Norra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

1

Konstr.

Material

Dämme

Armerad
betong

Skadetyp

Vittring

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

Frostsprängning

Sektion 7m
från väster
ÖK vid
vänster om

yta

300x600

1140-41

1

Bristfällig reparation. Sandig betong

Norra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

2

Konstr.

Material

Ursparning

Armerad
betong

Skadetyp

Spjälkning

Orsak

Läge

Miljöpåverkan

Sektion
10m Östra
sidan om
öppning.

Mätmetod

yta

Värde

1000x300

Foto

1142-444

TK

Övrig Anmärkning

2

L-profil i stål ingjuten i kanten av
öppningen i dämmet. L-profiulen är i
stort sett borta, men har orsakat
spjälkning av kanten. Vattennivån är

Norra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

3

Bräddavlop
p

Armerad
betong

Vittring

Nötning

Sektion
12m

-

-

1145-51

3

Vittring i skvalpzon på utsidan av
"lådan". Gipsaktig mjuk betong.
Frostskadad

Norra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

4

Dämme

Armerad
betong

Vittring

Frostsprängning

Sektion
24m från
väster

yta

200x200

1152-53

2

Övre hörnet

Norra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

5

Dämme

Armerad
betong

Vittring

Frostsprängning

Sektion
27m från
väster

-

-

1154-56

1

Sandig betong horisontella sprickor
under

Norra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

6

Konstr.

Material

Dämme

Armerad
betong

Skadetyp

Spjälkning

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

Korrosion

Sektion
40m samt
41,5m från
väster

-

-

1157-58

0

Typskada, troligen korroderad dubb
som orsakat spjälkningsprickan

Norra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

7

Dämme

Armerad
betong

Vittring

Frostsprängning

Sektion
42m från
väster

yta

500x200

1159-61

1

Bom

Norra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

8

Dämme

Armerad
betong

Spricka

-

Sektion
50m från
väster

-

-

1162-65

0

Ett flertal sprickor. Kan orsakats av
armeringskorr. Trots stort täckskikt.
Ingen bom.

Norra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

9

Dämme

Mark

Vegetation

Miljöpåverkan

Bakom hela
dämmet

Längd

ca 64 m

-

3

En gata bakom dämmet bör röjas
enligt föreskrifter för dämmen

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

1

Dämme

Armerad
betong

Spjälkning

Miljöpåverkan

Sekt 70.

-

-

1089-93

1

Dubb som korroderat

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

2

Dämme

Armerad
betong

Vittring

Frostsprängning

Sekt 60-54

-

-

1094-95

1

Skvalpzon. Ca 0-200 från
vattenytan.

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

3

Dämme

Armerad
betong

Spricka

Miljöpåverkan

Sektion 6054

-

-

1096-97

1

-

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

4

Dämme

Armerad
betong

Vittring

Frostsprängning

Sektion 54

-

-

1098-99

2

Hålrum i vattenlinjen

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

5

Dämme

Armerad
betong

Spjälkning

Miljöpåverkan

Sektion 54.
50-350 från
vattenytan

Yta

Värde

Foto

150x300m
1100-1101
m

TK

Övrig Anmärkning

0

Bom.

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

6

Dämme

Stål

Ingjutningsg
ods

Byggfel

Sektion 48
på vardera
sidan

-

-

1102-03

0

Gängstång och mutter injekterat i
dämmet. Ingen korrosion

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

7

Dämme

Armerad
betong

Vittring

Frostsprängning

Sektion 4842

-

-

1104-06

0

Vattendjupet grunt och
trädöverhäng

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

8

Dämme

Armerad
betong

Vittring

Frostsprängning

Sektion 38

Yta

200x400m
m

1107-08

0

Enda skadan på sektionen

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

9

Dämme

Armerad
betong

Spricka

Miljöpåverkan

Sektion 35
typskada

-

-

1109-11

0

Ca 60mm lång spricka mellan ljus
och mörk betong

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

10

Dämme

Armerad
betong

Spjälkning

Frostsprängning

Sektion 33

Yta

700x300

1112-13

1

Hål för gamla staketstolpar är ej
fyllda så frostsprängning är ett
faktum

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

11

Konstr.

Dämme

Material

Stål

Skadetyp

Korrosion

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

Vatten

Sektion
25,5, 1.6
m från
överkant

-

-

1116-19

2

Rörfläns med lock under
vattenlinjen som är kraftigt
korroderat

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

12

Dämme

Armerad
betong

Vittring

Frostsprängning

Sektion 24,
Skvalpzon

-

-

1120-21

0

Bom. Sprickanvisning.
Frostsprängning och nötning i
skvalpzon.

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

13

Dämme

Armerad
betong

Vittring

Frostsprängning

Sektion 18,
Skvalpzon

-

-

1122-23

0

Bom. Sprickanvisning.
Frostsprängning och nötning i
skvalpzon.

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

14

Konstr.

Material

Dämme

Armerad
betong

Skadetyp

Saknas

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

Åverkan

Dämme är
kapat till
förmån för
GC- väg.

-

-

1086-88

0

Utfört mitten 80-tal enl boende.
Höjden på avkapat dämme är ca
800mm

Södra dämmet Trötemyr 2021-09-21

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

15

Dämme

Mark

Växtlighet

Miljöpåverkan

Typskada
innanför
dämme.

-

-

-

3

Röjd väg saknas innanför
dämme.

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

1

Konstr.

Material

Dämme

Armerad
betong

Skadetyp

Spricka

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

-

Sektion 813 m
400mm
från

Vidd

0,2-0,3mm

1167-68

1

Uppskattat värde

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

2

Dämme

Armerad
betong

Spjälkning

-

Sektion 8,
200 från
vattenytan

Yta

Φ150

1169-70

1

Liten rund fläck. Vittring i
skvalpzon

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

3

Dämme

Armerad
betong

Spricka

-

Sektion 1218. Hela
sektionen

-

-

1171-75

0

Kallkfyllda ca 1 m från ändar

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

4

Dämme

Armerad
betong

Vittring

-

Sektion 1821

Yta

3000x300

1176-77

1

-

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

5

Konstr.

Material

Dämme

Armerad
betong

Skadetyp

Spricka

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

-

Skarv,
200mm
från vattnet
skvalpzon

Längd

ca
500+200

1178-82

0

-

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

6

Dämme

Armerad
betong

Märke

-

Sektion 32,
Typskada

-

-

1183-88

0

-

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

7

Dämme

Armerad
betong

Spricka

-

Sektion 39

-

-

1189-91

1

Diagonal spricka

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

8

Dämme

Armerad
betong

Gjutsår

Byggfel

Sektion 48

Längd

ca 200

1192-94

0

Ormformad

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

9

Dämme

Armerad
betong

Krossning

-

Sektion 48

Yta

300x300

1195-1202

1

-

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

10

Dämme

Armerad
betong

Spricka

Belastning

Sektion 55

Antal

>3st

1203-1204

2

Vertikal

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

11

Dämme

Armerad
betong

krackelering

-

Sektion 55

Yta

500x500

1205-1206

2

Även på andra sidan av
brytpunkt. Skvalpzon

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

12

Dämme

Armerad
betong

Spricka

-

Sektion 5560

Vidd

ca 2,5mm

1207-1211
+1221-22

3

Ett flertal horisontella sprickor

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

13

Dämme

Armerad
betong

Spricka

-

Sektion 88

Vidd

0,3mm

1212-14

1

Vertikal. Vi bedömer att den är
genomgående

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

14

Dämme

Armerad
betong

Spricka

-

Sektion 91

Yta

100x100

1215-16

0

Isen har flisat ut betongbit

Norra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

15

Dämme

Mark

Vegetation

Miljö

Baksidan av
hela
dämmet

Längd

103m

-

3

Ingen gata röjd. Växters rötter
letar sig in i och under
konstruktionen

Södra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

1

Dämme

Armerad
betong

Spricka

Dragspricka

Sektion
10m äldre
del av mur

Vidd

~5-20mm

1226-29

3

Krympning av den nya betongen
har dragit isär den gamla.

Södra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

2

Dämme

Armerad
betong

Släpp

Miljöpåverkan

Sektion 912m

Yta

1200x4000

1228-29

0

Putsen utanpå den gamla delen
släpper

Södra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

3

Lucka

Stål

Ur funktion

Fylle

Sektion
16m

-

-

1230-31

3

Luckan gåe ej att stänga. Schakt är
jordfyllt. Nedstigningsbrunn överst

Södra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

4

Dämme

Armerad
betong

Spricka

Dragspricka

Sektion 20
äldre del av
mur

Vidd

~2-7mm

1232-34

3

Krympning av den nya betongen
har dragit isär den gamla.

Södra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

5

Konstr.

Material

Dämme

Armerad
betong

Skadetyp

Gjutsår

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

Krympning

Sektion 20
Ny mur
(övre
delen)

Yta

100x100

1235-36

0

Nedre delen av den nya muren i
anslutning till den gamla.

Södra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

6

Väggren

Mark

Vegetation

Bristf. Underhåll

Sektion 22

Antal

1 st

123738+124041

3

Björk växande i väggren

Södra dämmet Rotemyr 2021-09-22

Nr

Konstr.

Material

Skadetyp

Orsak

Läge

Mätmetod

Värde

Foto

TK

Övrig Anmärkning

7

Dämme

Armerad
betong

Spricka

Miljöpåverkan

Ök mur,
sektion 30m

Antal

8 av 11 st

1239+4243

2

Öppna hål från gamla staketstolpar
ej igengjutna
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SAMMANFATTNING
COWI AB har fått i uppdrag att utföra en betonginspektion på dämmen i Trötemyr och Rotemyr
vilka var vattentäkter för Lysekils kommun tidigare. Idag hämtas vattnet från Kärnsjöns vattentäkt.

Vi har inte erhållit några konstruktionsritningar och vet därför inte exakt när dämmena är byggda.
Med utgångspunkt från den kapade delen av dämmet på södra sidan av Trötemyr kan vi göra vissa
antaganden vad gäller armering av konstruktionen.
I rotemyrs norra dämme hittar vi den allvarligaste skadan som är två vertikala sprickor med en
maxvidd på mer än 2mm. Sprickorna är genomgående och löper från överkant dämme till
vattenytan. Exakt utbredning har varit svårt att se även om vi haft tillgång till båt.
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Om sprängning i området ska utföras bedömer vi det som god idé att reparera dessa sprickor
innan. En kontroll av sprickorna efter sprängningsarbeten bör utföras.
Ingen inspektion har skett på underytor.
Generellt så har det varit ett bristande underhåll vad gäller röjning av vegetation innanför
dämmet. Stora trän och buskar växer nära inpå. Rötter letar vatten och
kan underminera/undergräva dämmet.
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INLEDNING
COWI har fått i uppdrag att göra en betonginspektion av dämmen i Trötemyr och Rotemyr som
ligger i Lysekils kommun. Sjöarna har tidigare utgjort den kommunala dricksvattentäkten, men har
idag ersatts av Kärnsjön.
Sjöarna har två dämmen vardera som inspekterats. Vi benämner dem:
•

Trötemyr norra dämmet

•

Trötemyr södra dämmet

•

Rotemyr norra dämmet

•

Rotemyr södra dämmet

Vi vet inte hur gamla dämmena är och får därför anta orsaken till hur uppkomsten av skador eller
tillverkningsförfarande kan ha gått till.
Sprängningsarbeten är planerade i området kring sjöarna och man vill kartlägga de sprickor och
befintliga skador som finns för att kunna upptäcka eventuell påverkan av dessa sprängningar i
efterhand.
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KONSTRUKTION
Inga konstruktionsritningar eller montageritningar har varit tillgängliga för oss. och vi har
därför fått anta orsaken till uppkomsten på vissa skador.
Dämmena i Trötemyr och norra Rotemyr är gjorda med samma profil, dock är det ena
benet i rotemyrs norra dämme spegelvänt jämfört med övriga. Dvs. den flackare delen
är vänd mot vattnet istället för mot land.
De översta 25-30 cm är av en finare betong med mindre sten och har en mörkare nyans.
Den övre delen är dymlad fast i överkant på den ursprungliga. Se bild 1.1.

Bild 1.1 dymling mellan den mörka finkorniga betongen och den ljusare
konstruktionsbetongen med grov ballast. Skadan är en funnen spjälkningskada på land.

I Trötemyrs södra ände har man kapat av dämmet för att skapa en genomfart för
GC-stråk. I detta snitt kan vi se den sparsmakade armering som använts. Se figur 1.1.
Vi är av den uppfattningen att dämmena är platsgjutna i 6-7m sektioner och skarvarna
mellan dem är inga skarvar utan sprickanvisningar då dilatationsfogar saknas. Utan att
ha gjort någon undervatteninspektion bedömer vi det som att dämmena står förankrade
på berg både på botten och på land.
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Figur 1.1 Sektion av kapad del av dämme. Detta speglar de överta 80 cm. Sedan vet vi
inte säkert om sektionerna är dubbelarmerade längre ner när tjockleken blir större.
I den norra änden av Trötemyr Finns en fyrkantig utbyggnad i betong som sitter
ihopgjuten med dämmet. Detta kan vara ett gammalt utlopp för vattnet eller möjligen
ett bräddavlopp. Vattennivån på insidan är densamma som på utsidan, så vi bedömer
inte att ett ras av denna skulle vara av betydelse.
Utformning av den övre kanten är påkostad och genomarbetad i sin utformning.
Dock är större delen av denna söndervittrad och förstörd, men det skvallrar om att
åldern är hög, och här har även slätstål använts i kantförstärkningen. Se bil 1.2 och 1.3.

Bild 1.2 Fyrkantig utbyggnad

1.3. Slätstål i den välarbetade kantprofilen.

Strax till vänster om denna finns en öppning i dämmet som förbryllar. Nivån på nedre
kanten av ursparningen skiljer sig marginellt från befintlig vattenyta. Kanske 10 cm.
Ursparningen är gjord för länge sedan att döma av den ingjutna kantförstärkningen av
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L-profil som har korroderat bort.
Se bild 1.4.

1.4. Ursparning i Norra dämmet på Trötemyr där vattennivån idag ligger i nedre kanten.
På bilden syns även avtrycket av L-profilen som legat ingjuten. Denna har korroderat
bort, och rester finns i nedre hörnet. se pil.

Detta innebär att delar av dämmet med en högre plushöjd är i stort sett överflödig.
På dämmenas sidor som är vända mot vattnet finns återkommande spår av uppbockad
ståltråd. Vår teori är att man använt sig av genomgående ståltråd igenom formen som
man sedan lagt eller najat fast den längsgående armeringen på. Se figur 1.2.
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Formvirke
När formen rivits har
ståltrådarna kapats på
utsidan av formen och
sedan bockats mot
dämmet.

Figur 1.2. Teori om montageförfarande med utgångspunkt från det snitt av dämmet på
södra delen av Trötemyr. Samt regelbundenheten av bockade ståltrådar på utsida
dämme.

Detta skulle förklara den skiftande höjden på den längsgående armeringens placering.
Se figur 1.1. Formen verkar även ha rört sig under det första skedet efter gjutning.

"Glidformspår" och kvarlämnad ståltråd med vågformad spår i betongen kan vara ett
tecken på detta. Se bild 1.4 och 1.5

1.4. Ståltråden har skurit i betongen.

1.5. Kvarlämnad ståltråd
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INSPEKTION
Inspektionen utfördes under två dagar.
Skador är tillståndsklassade enligt Trafikverkets regler. Det funktionella tillståndet
beskrivs med hjälp av tillståndsklasser och färger.
TK3

Bristfällig funktion vid inspektionstillfället

TK2

Bristfällig funktion inom 3 år

TK1

Bristfällig funktion inom 10 år

TK0

Bristfällig funktion bortom 10 år

Se figur 2.1.

Figur 2.1. Exempel på ritning med skador klassade enligt trafikverkets system.
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OBSERVATIONER VID INSPEKTION
Trötemyr norra dämmet.
Frostskador på betongen på land. Betongen verkar inte vara frostsäker.
Den fyrkantiga utloppskonstruktionen var väldigt frostskadad och har en del skador
under vattenytan. Ursparningen bredvid som fungerar som ett bräddavlopp förbryllar.
varför bygga dämmen som är 1,4 m höga när vattnet börjar rinna över redan efter
0,1m? Man förstår att kapningen av dämmet i södra änden inte har någon betydelse.
Det växer oerhört tät vegetation på insidan av dämmet. På vissa ställen fick vi inte ens in
handen.
Trötemyr södra dämmet
Mest vittring på de nedre delarna i skvalpzon har skett på de sektioner där större stenar
legat nära ytan. Baksidan av dämmet har varit svårt att komma åt. dels för att
vegetationen varit tät, men här har även varit mycket vatten med bottenlösa hål.
Husen på södra sidan ligger väldigt lågt i förhållande till sjöns nivå. Eftersom det är
inhägnat privat område har vi inte inspekterat den delen.
Här skulle kanske ett större läckage efter sprängning göra stor skada.
Öppningen i dämmet till förmån för GC-stråk utfördes någon gång i mitten på 80-talet
enligt en ortsbo. Troligen 1986. Detta var godkänt av kommunen enligt honom och man
hade även som förslag att öppna upp lite längre österut där man börjat såga, men
ändrat sig.
Rotemyr norra dämmet
Dämmet är byggt i vinkel och vegetationen på baksidan är tät. Framför allt tätt växande
inpå dämmets väggar. En del sprickor i dämmet upptäcktes som vi klassar som de
allvarligaste skadorna. Det östra benet är spegelvänt jämfört med övriga då den flackare
lutningen av profilen vetter mot sjösidan och inte mot land.
Rotemyr södra dämmet
Dämmet är byggt på "på torra land" mellan två bostadsområden.
Dämmet förefaller mer utgöra en stödmur än ett dämme. Dämmet består av en nedre
mur i massiv sten byggt av stora rektangulära stenblock, över detta en betongmur med
puts på. Till sist har man i modern tid byggt på ytterligare en betongsektion. På baksidan
av muren går en gångväg som livar med ÖK mur.
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SUMMERING AV SKADOR

Trötemyr norra dämmet
Totalt 9 st. skador hittades vid inspektion med fördelning enligt nedan:
TK3

2 st.

Bristfällig funktion vid inspektionstillfället

TK2

2 st.

Bristfällig funktion inom 3 år

TK1

3 st.

Bristfällig funktion inom 10 år

TK0

2 st.

Bristfällig funktion bortom 10 år

Trötemyr södra dämmet
Totalt 16 st. skador hittades vid inspektion med fördelning enligt nedan:
TK3

2 st.

Bristfällig funktion vid inspektionstillfället

TK2

2 st.

Bristfällig funktion inom 3 år

TK1

4 st.

Bristfällig funktion inom 10 år

TK0

8 st.

Bristfällig funktion bortom 10 år

Rotemyr norra dämmet
Totalt 15 st. skador hittades vid inspektion med fördelning enligt nedan:
TK3

2 st.

Bristfällig funktion vid inspektionstillfället

TK2

2 st.

Bristfällig funktion inom 3 år

TK1

6 st.

Bristfällig funktion inom 10 år

TK0

5 st.

Bristfällig funktion bortom 10 år

Rotemyr södra dämmet
Totalt 7 st. skador hittades vid inspektion med fördelning enligt nedan:
TK3

4 st.

Bristfällig funktion vid inspektionstillfället

TK2

1 st.

Bristfällig funktion inom 3 år

TK1

0 st.

Bristfällig funktion inom 10 år

TK0

2 st.

Bristfällig funktion bortom 10 år
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SKADOR

De allvarligaste skador som vi hittat är följande:

Rotemyr norra dämmet.

Skada 12. TK3

Rev.

A232439-4-02-05-RAP-001

Skada 12. TK3

Typ:

Sprickor som är genomgående i det östra benet av dämmet. Sprickorna går
ner till vattenytan

Orsak:

Troligen belastning i den vinklade delen. Kan vara för lite armering så att
jordtrycket blir för högt. Kan ha börjat med krympsprickor. Mycket
vegetation på insidan i vinkeln.
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Rotemyr södra dämmet

Skada 1 TK 3

Skada 1 TK3
Typ:

Spricka

Orsak:

Sprickan har troligen funnits innan den övre sektionen dymlades in
och gjöts. Krympningen kan ha hjälpt till att dra isär betongen. Sedan
har den påverkats av is och snö. Skadan är stor men den behöver
inte påverka funktionen av dämmet då vattennivån med största
sannolikhet aldrig kommer komma hit. Liknande skada finns på
motsatta sidan.
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Trötemyr norra dämmet

Skada 9 TK 3

Typ:

Spjälkning

Orsak:

Miljöpåverkan.
Korrosion på ingjutningsgods i form av L-profil har bidragit till att sidan i
öppningen spjälkat.
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Trötemyr norra dämmet

Skada 3 TK3

Skada 3 TK3
Typ:

Vittring/nötning

Orsak:

Miljöpåverkan. Is som nöter och betong utan frostskydd.
Ålder.
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Generellt samtliga dämmen

Typ:

Vegetation nära dämmen

Orsak:

Vegetation omöjliggör en noggrann inspektion av insidan av dämmena.
Rötter söker sig till vatten och letar sig gärna förbi hinder vilket riskerar att
skada eller undergräva dem.
Mossbeväxtning är värst. Mossans rötter gräver sig in i betongens porer
och transporterar in vatten i ytan som sedan fryser sönder betongen.
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SLUTSATS
Generellt:
Med avseende på att dämmena i Trötemyr öppnats upp så gör det att funktionen av de
överta 800 mm är obetydlig. De två öppningarna gör tillsammans att vattennivån aldrig
kommer att nå högre.
I de två snitt vi kunnat studera har armeringen ett täckande betongskikt som överstiger
100mm. Detta gör att spjälkningskador orsakad av armeringskorrosion inte verkar
rimligt. Inga av de bomskador vi upptäckt har berott på armeringskorrosion utan
frysskador på betongen. De sprickor som är horisontella bedömer vi att de uppkommit
vid gjutningen genom att formen rört sig, och således inte av längsgående armering som
korroderat.
Dämmena ser på vissa ställen skamfilade ut, men utformningen är robust.
Vid sprängning:
I Rotemyrs vinklade dämme finns skador som vi bedömer kan påverkas vid sprängning i
området. Sprickorna sitter på det östra benet och är genomgående.
Vi ser att en del sprickanvisningar mellan de olika sektionerna har spruckit upp i, och
under vattenlinjen, orsakat av is. Sannolikt sker det en vattentransport igenom dessa
sprickor men att växtlighet på baksidan tillsammans med jordtryck tar hand om det.
En sprängning som orsakar stora vibrationer skulle teoretiskt kunna orsaka en
sprickförstoring och därmed läckage.

7

ÅTGÄRDSREKOMMENDATIONER

7.1

Innan sprängningsarbeten:
Sprickor i Rotemyrens norra dämme vid vinkeln kan behöva repareras innan sprängning
utförs.
Detta kan då ske med en kraftöverförande injektering. Gärna också med överbryggande
stål över skarven som borras in och injekteras i vinkel från båda håll, eller med en
betongreparation där området runt sprickan bilas upp, armeras och lagas med
handpålagt bruk. Metod behöver utredas och bygghandling tas fram. En lista över
godkända alternativ behöver tas fram m.a.p. miljön och om det gäller särskilda regler för
dessa sjöar.
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0-10 år och efter sprängningsarbeten
•

En uppföljande inspektion av skador efter sprängning.

Reparation av en mängd mindre betongskador som inte har betydelse för funktionen:
•

Staketstolpar som bytts ut där rören avlägsnats och hålen är kvar och inte gjutits
igen. Se bild 7.1.

Bild 7.1. Spjälkningskada orsakat av byggfel. Staketstolpar har bytts ut, men hålen inte
förseglats.
•

Frostskador på betongen ovan yta.

•

Frostsprängningar i vattenlinjen. Skada 4,12,13

•

Reparation eller rivning av bräddavloppet på norra sidan av Trötemyr.

Efter reparationer kan någon form av slamma eller impregnering läggas på som
är spricköverbryggande och förseglar små sprickor och skador men ändå andas.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Ebba Holmström
ebba.holmstrom@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal
och infartsväg till Skaftö-Backa 3:351
Sammanfattning
Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03 med
anledning att besluta om avyttring av mark eller inte innan beslut om bygglov ges,
Mark- och exploatering ska ta fram underlag och förslag till beslut om försäljning
till nästa nämnd.
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.
Sökande äger fastighet Skaftö-Backa 3:494 och söker förhandsbesked på den
kommunala fastigheten Skaftö-Backa 3:351. Tidigare beslut från
samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 32 gäller Skaftö-Backa 3:351.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 17 §
Plan- och bygglagen (2010:900).
Ärendet
Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03 med
anledning att besluta om avyttring av mark eller inte innan beslut om bygglov ges,
Mark- och exploatering ska ta fram underlag och förslag till beslut om försäljning
till nästa nämnd.
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
får 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”.
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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 av riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken men
inte av riksintresse för kulturmiljövård eller naturvård.
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.
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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 anslutningar till
statlig väg uppfylla ett avstånd om 50 meter mellan varje anslutning. 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.



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.

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.
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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 till 3. möjligheterna
att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. möjligheterna att förebygga
vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
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.
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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.
Sökande äger fastighet Skaftö-Backa 3:494 och söker förhandsbesked på den
kommunala fastigheten Skaftö-Backa 3:351. Tidigare beslut från
samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 32 gäller Skaftö-Backa 3:351.

Måns Werner
Förvaltningschef

Ebba Holmström
Bygglovhandläggare

Bilagor
Ansökan inkom 2021-10-28
Beskrivning inkom 2021-10-28
Situationsplan inkom 2021-12-14
Remissyttrande från Mark- och exploatering inkom 2021-12-21
Remissyttrande från Räddningstjänsten inkom 2022-01-13
Remissyttrande från Miljöenheten inkom 2022-01-12
Remissyttrande från Trafikverket 2022-02-14
Grannyttranden, inkom mellan 2022-02-04 och 2022-02-17
Sökandes svar på yttranden, inkom 2022-02-22
Beslutet skickas till
Skaftö-Backa 3:494
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Ebba Holmström Jacobsson
ebba.holmstrom@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus Vrångebäck 5:1
Sammanfattning
Förhandsbesked för nybyggnad av permanentbostad på tilltänkt avstyckad
fastighet. Byggnaden ska placeras på en plats som tidigare nyttjats av allmänheten
men byggnaden bedöms kunna anpassas till landskapet och höjdförhållandena så
att hänsyn tas till det allmänna intresset. Högsta höjd för byggnaden villkoras till 57
m ö.h. Åtgärden bedöms inte skada riksintressen eller utgöra en betydande
olägenhet för grannar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medge positivt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § Plan och bygglagen (2010:900).
Som villkor för beslutet gäller att högsta nockhöjd för byggnader får vara högst + 57
meter.
Ärendet
Ärendet gäller ett förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på tilltänkt
avstyckning. Enbostadshuset ska användas som permanentbostad och planeras få
en utformning som ansluter och anpassas till befintligt landskap. Byggnaden ska
anslutas till en ny borrad brunn och enskild VA-anläggning i form av slamavskiljare
eller minireningsverk. Arean för den avstyckade fastigheten ska uppgå till ca 2100
kvm och planerad byggnadsarea ska uppgå till ca 170 kvm.
Förutsättningar
Förvaltningen har genomfört platsbesök den 2022-01-25. Avstyckningen sker på en
naturskön plats med utsikt över en dal, som tidigare var ett stenbrott. Naturen
utgörs av blandskog och berg i dagen. Längs med den enskilda vägen som leder till
den planerade fastigheten finns i dagsläget en glest placerad, men samlad
bebyggelse. Den nya fastigheten lokaliseras på kanten av en brant sluttning, ca 50
m.ö.h.
Fastigheten omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden (FÖP
Åbyfjorden), antagen 2015. Den avstyckade fastigheten ingår i ett av de områdena i
planen där det är möjligt att pröva enstaka ny bebyggelse. I översiktsplanen ÖP06,
ingår platsen i rekommendationsområde R19. Inom detta område kan nya enstaka
bostadshus för helårsändamål uppföras efter lokaliseringsprövning.
Fastigheten omfattas av riksintresset 4 kap. 2 § Miljöbalken. Inom detta
riksintresseanspråk ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen särskilt beaktas. Väster om tilltänkt avstyckning finns ett flertal
vandringsleder, bland annat Kuststigen.

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

Sid 1/5

Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2022-000149

Den avstyckade fastigheten lokaliseras på kanten av ett tidigare stenbrott, där
skrotsten ligger kvar från brytningen. Några meter väster om avsedd placering finns
ett vattendrag.
SGU:s kartering ”Riksöversikt finkorniga jordars skredbenägenhet” visar på en
översiktlig sannolikhet för skred i Sverige. Längs med Bohusläns kust finns en
betydande benägenhet för jordskred. Denna kartering ska användas i relation till
SGU:s kartering ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart” där olika
aktsamhetsområden finns utpekade. Platsen som avser att bebyggas i detta ärende
befinner sig i närheten till aktsamhetsområden där förutsättningar för jordskred
finns. Denna karta visar inte risken eller sannolikheten för jordskred utan ger
enbart en indikation om att en närmare undersökning av markens stabilitet kan
komma att krävas.

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). I VA-planen för Vrångebäck framgår det att:
I området finns enskilda avloppsanläggningar av varierande standard.
Relativt goda förutsättningar för anläggning av enskilt avlopp. Recipient för
delar av områdets avloppsvatten är Åbyfjorden som är Natura 2000område. Statusen på enskild dricksvattenförsörjning i området är okänd,
både vad gäller kvantitet och kvalitet. Problem med saltvatteninträngning
och radon i grundvattnet kan finnas.
Från FÖP Åbyfjorden framgår det att kring fjorden gäller krav på så kallad hög
skyddsnivå för miljöskydd, vilket innebär höga krav på utformningen av enskilda
avloppsanläggningar vid byggnation av nya hus.
Yttranden
Se fullständiga yttranden i de bifogade handlingarna.
Miljöenheten
Miljöenheten bedömer att det bör gå att lösa avloppshanteringen på fastigheten.
Krav på separata lösningar för toalett och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) kan
komma att ställas. Krav på snålspolande toalett kopplat till sluten tank, alternativt
förbrännings- eller torrtoalett kan ställas. Bedömning av skyddsnivån för
hälsoskydd kommer att göras i samband med tillståndsprövning av enskilt avlopp.
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Gällande dagvatten så ansvarar fastighetsägaren för hantering av dagvatten på egen
fastighet.
Räddningstjänsten
Byggnaden bedöms ge förutsättningar för nåbarhet inom 50 meter vid
räddningsinsats och avstånd till närmsta byggnad överstiger 8 meter.
Räddningstjänsten har inget i övrigt att erinra inför lämnande av förhandsbesked.
LEVA i Lysekil AB
Leva har ingen erinran avseende
möjligheten att ordna el och fjärrvärme till
fastigheten. Sökande kontaktar LEVA för
nyanslutning.
Rambo avfall/slamtömning
Denna fastighet kan inte ha sopkärl på sin
tomt om de inte fixar väg in som uppfyller
Lysekils kommuns avfallsförskrifter
”Anvisningar för transportvägar”. Grannar
på samma infartsväg har sina kärl
framflyttade till X i kartan. På vintern har
de vinterkärl, se soptunna i karta.
Kommunekolog
Trots att planerad exploatering inte ligger i något skyddat område, kan vissa
rödlistade fåglar förekomma i närliggande område enligt Artdatabanken.
Exploateringen bör inte skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller
viloplatser. Eventuellt artinventering kan rekommenderas i nästa steg av
exploateringen.
Grannar
Fastigheterna Vrångebäck 2:2, Vrångebäck 4:4 och Vrångebäck 1:23 har lämnat
synpunkter på föreslagen åtgärd. Sammanfattningsvis lyfter grannarna att:





Byggnationen riskerar att avsevärt påverka utsikten. Byggnad behöver
placeras så att den ej blir synlig eller att den ansluter till berget på så vis att
allmänhetens utsikt inte försvinner.
Byggnadsverket och tomtplatsen är allt för omfattande. Landskapsbilden
riskerar att ta skada.
Vägstandard ej anpassad till ökad trafik.
Det är ett rikt djur- och fågelliv på platsen och hasselsnok, huggorm och
fladdermöss har påträffats. De riskerar att ta skada av bebyggelsen.

Sökandes svar på yttrandena
Sökande har inkommit med en marksektion och en situationsplan där
höjdskillnaderna på platsen framgår och hur byggnaden relaterar till landskapet.
Sökande önskar en viss marginal angående villkorande av höjd på byggnad, med
hänvisning till att förslag till byggnadsutformning kan komma att ändras.
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Förvaltningens bedömning
Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Aktuellt ärende överensstämmer med
de riktlinjer som framgår av ÖP och FÖP för området. Enligt 2 kap. 5 § PBL ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar,
och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Byggnaden i detta ärende avses att placeras på kanten av ett nedlagt stenbrott, där
skrotsten ligger kvar. Sådana markförhållanden kan utgöra en ökad säkerhetsrisk.
Bakom och framför avsedd placering finns mark som enligt SGUs kartlager har
förutsättningar för jordskred, och väster om nämnda placering går ett vattendrag.
Nämnda förutsättningar gör att förvaltningen bedömer att markens stabilitet kan
behöva säkerställas vid ett eventuellt bygglov. Då vissa rödlistade arter kan finnas
på platsen kan en artinventering bli aktuell vid ett eventuellt bygglov. Bebyggelsen
kan behöva anpassas så att arterna ej störs eller tar skada.
Platsen omfattas av riksintresset för turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2 §
Miljöbalken. Planerad byggnation bedöms inte påverka det rörliga friluftslivets
intressen nämnvärt, då byggnationen ansluter till befintlig bebyggelse.
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. Stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Platsen som avses att bebyggas har använts av allmänheten för dessa naturvärden
och utsikt. Sökande har inkommit med en marksektion och situationsplan som
visar på hur byggnaden kommer att relatera till landskapet på så sätt att det
allmännas intressen bevaras. Förvaltningen bedömer att byggnaden har
förutsättningar att uppfylla anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL om byggnaden
anpassas till rådande höjdskillnader. Förhandsbesked villkoras därmed med att
byggnadens höjd ej ska uppgå till högre höjd än 57 m ö.h.

Måns Werner
Förvaltningschef

Ebba Holmström Jacobsson
Bygglovhandläggare

Bilagor
Ansökan inkommen 2022-01-03
Situationsplan inkommen 2022-01-03
Foton från platsbesök tagna 2022-01-25
Remissyttranden inkomna 2022-01-28 till 2022-02-12
Grannyttranden inkomna 2022-01-31 till 2022-02-22
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Situationsplan med höjdskillnader inkommen 2022-03-14
Marksektionsritning inkommen 2022-03-14
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen plan och bygg
Ebba Holmström Jacobsson
ebba.holmstrom@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
enbostadshus Sköllungen 2:15
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av en permanentbostad på
tilltänkt avstyckning. Fastigheten ansluter till en planerad väg och två obebyggda
fastigheter som beviljats förhandsbesked sedan tidigare. Åtgärden bedöms inte
strida mot riksintressen, översiktsplanens riktlinjer eller utgöra en betydande
olägenhet för grannar. Ansökan bedöms uppfylla kraven i 2 kap. Plan- och
bygglagen (2010:900).
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medge positivt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § PBL (2010:900).
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av en-eller tvåbostadshus på
tilltänkt avstyckning. Huset ska användas som permanentbostad. Fastigheten
förses med egen brunn och enskild VA-anläggning. Föreslagen fastighet får en area
på ca 1400 kvm.
Söder om tilltänkt avstyckning har två liknande fastigheter medgetts positivt
förhandsbesked, se ärende 2021-37.
Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust 4 kap. 4 § Miljöbalken,
vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som komplettering
till befintlig bebyggelse.
Fastigheten omfattas av rekommendationsområde R19 i Lysekils översiktsplan. Ny
enstaka och mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men nära anslutning till
planlagt område 14-BRA-1049. Inom denna detaljplan råder det förbud att uppföra
byggnader som kan kräva avloppsanläggning/ledningar. Fastigheten gränsar till
Va-planen för Hålbäck:
I området dominerar idag enskilda avloppslösningar i form av slutna tankar.
Även BDT-anläggningar förekommer och vissa förmodas vara bristfälliga.
Recipient för områdets avloppsvatten är Gullmarn som är Natura 2000område. Statusen på enskild dricksvattenförsörjning i området är okänd,
både vad gäller kvantitet och kvalitet.
Remissyttranden
Se bifogade handlingar för fullständiga yttranden.
Räddningstjänsten
Tillkommande infartsväg till fastigheten behöver dimensioneras för framkomlighet
av räddningstjänstens fordon. Detta innebär bland annat en minsta bredd om 3
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meter samt bärighet för tungt fordon. I övrigt har räddningstjänsten inget att
erinra.
LEVA i Lysekil AB - elanslutning
LEVA har HSP ledningar och stolpar efter planerad vägsträckning som ser ut att
komma i konflikt. Ledningarna och stolpen är ej inmätta och visar ej exakt läge.
Byggnation får ej ske för nära HSP ledningarna, kontakta LEVA för vilka regler som
gäller. Krävs flytt av ledningar och stolpe står LEVA ej kostnaden för flytt av dessa.
Rambo - avfallshantering
För sophämtning på den tänkta vägen in till
bostäderna ska vägen uppfylla Lysekils kommuns
avfallsföreskrifter. Lutning på väg får inte överskrida
10 %. Om inte detta går ska deras kärl stå nere vid
större väg, se kryss i karta.

Miljöenheten
Bedömer att det bör gå att lösa avloppshanteringen
på fastigheten. Fastigheten ligger inom område som omfattas av hög eller högre än
hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd. Krav på separata lösningar för
toalett och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) kan komma att ställas.
Saltvatteninträngning är ett känt problem i kustområden där recent havsvatten kan
tränga in i grundvattnet genom sprickor i berggrunden. Närliggande brunnar har
även uppmätta halter av radon.
Grannar
Norra Rörvalls samfällighet har ingen erinran i frågan om nyanslutning till deras
enskilda väg.
Sköllungen 2:19 lyfter kritik mot att de nekats enskilt avlopp med sluten tank på
grund av rådande detaljplan som de omfattas av och tycker därmed att det är
märkligt om fastigheten i detta ärende medges en sådan avloppslösning.
Byggåtgärden i övrigt har de inget emot.
Rörvall 2:33 lyfter att en byggnation av permanentboende på denna plats bidrar till
oönskad ökning av ljud och insyn. Skogsdungen önskas bevaras.
Övriga grannar har ingen erinran.
Sökandes bemötande av yttrandena
Synpunkter från Räddningstjänsten, Rambo och Miljö kommer att tas i beaktning.
Sökande meddelar att de har en dialog med LEVA angående de luftburna
ledningarna som under våren kommer att ersättas med markledningar, enligt
uppgift från LEVA. Utifrån bemötandet framgår det att sökande kan anpassa
avverkningen av skogsdungen, så att insyn till grannar minskar.
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Upplysning
Större delen av nämnd skogsdungen ingår ej i fastigheten avsedd i
förhandsbeskedet. En överenskommelse angående omfattningen av avverkning av
skogen sker utanför denna prövning. En anpassning av bebyggelsen så att
naturvärdena bibehålls inom tomten kan ske vid bygglovsprövningen.
Förvaltningens bedömning
Prövning av förhandsbesked 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. Förvaltningen ser inga hinder mot bestämmelserna i
2 kap. Plan- och bygglagen. Platsen kan anses vara lämplig för bostadsbebyggelse,
har ingen påverkan på riksintressen och att anses inte medföra en betydande
olägenhet för omgivningen. Byggnad anses kunna utformas och placeras inom
fastigheten på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, i enlighet
med 2 kap. 6 § PBL.

Måns Werner
Förvaltningschef

Ebba Holmström Jacobsson
Bygglovhandläggare

Bilagor
Ansökan inkommen 2022-01-06
Situationsplan 1 och 2 inkommen 2022-02-02
Remissyttranden inkomna 2022-02-01 till 2022-02-11
Grannyttranden inkomna 2022-02-03 till 2022-02-21
Foton från platsbesök tagna 2022-01-25
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
lagerhall Lönndal 1:331
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerhall. Tomten är en äldre gård
som bedöms som möjlig att utveckla med ett tillkommande byggnadsbestånd.
Förslaget bedöms dock inte vara anpassat till tomtens förutsättningar eftersom del
av berget behöver sprängas för att tillskapa yta och att få tillgång till material för
förbättring av tillfartsväg. Projektet innebär därför ett omotiverat negativt ingrepp i
natur- och kulturlandskapet som kommer bestå långt efter själva byggnadens
livstid. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked inte ska ges.
Grannar eller remissinstanser har inte hörts.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ge positivt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerhall.
Man avser ansluta den nya hallen till enskild vatten- och avloppsanläggning.
Fastigheten är en befintlig jordbruksfastighet. En enkel väg finns framdragen. Man
önskar nyttja bergschakt från den egna fastigheten för upprustning av
tillfartsvägen.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen
bebyggelse.
Området ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB)
samt inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken vilket
innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som komplettering till
befintlig bebyggelse.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) tillhör området inom eller i
anslutning till tätort med oförändrad markanvändning. (R2).
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme.
(www.sgu.se)
Platsbesök har genomförts 2022-01-28.
Grannar eller remissinstanser har inte hörts i ärendet.
Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2020:900), PBL att om den som
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
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Det framgår av 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL att vid prövningen
av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
Det framgår av 2 kap. 2 §, PBL att planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 - 8 §§ miljöbalken ska tillämpas
Det framgår av 2 kap. 3 §, PBL att planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och
regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
…
Det framgår av 2 kap. 6 §, PBL att vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse
och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan,
…
Det framgår av 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) att mark- och vattenområden samt
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Förvaltningens bedömning
Fastigheten bedöms möjlig att utveckla med ytterligare byggnadsbestånd och
innebär ingen ny exploatering av naturmark. Befintlig tillfartsväg kan nyttjas.
Platsen bedöms som lämplig för den tilltänkta verksamheten. En ny lagerhall på
platsen bedöms inte innebära någon olägenhet för omgivningen och platsen ligger i
anslutning till befintligt samhälle.
Den äldre gården är väl synlig från infarten till Grundsund. I kanten av
åkermarken. Lagerhallen kommer bli väl synlig men innebär i sig inte någon sådan
förvanskning av kulturlandskapet som strider mot plan- och bygglagen eller
miljöbalken.
Däremot bedöms byggnaden inte vara anpassad till platsen då schaktning av berget
krävs för att byggnaden ska få plats. En åverkan av berget blir en permanent skada
på en väl synlig plats i landskapet som kommer finnas kvar långt efter själva
byggnadens livstid. Sprängningsarbeten av berget här bedöms innebära en sådan
negativ inverkan på kulturlandskapet som strider mot kraven i 2 kap. plan- och
bygglagen och miljöbalkens bestämmelser om skydd av områden som har en
betydelse ur allmän synpunkt, vilket är fallet med denna plats på grund av sin
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synlighet i landskapet. Schaktmassor för anläggande och upprustning av väg bör
hämtas från annan plats.
Förvaltningens bedömning är därför att något positivt förhandsbesked inte kan ges
för en lagerhall av denna storlek på platsen.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Foto daterat 2022-01-28
Ansökan inkommen 2022-02-29
Situationsplan
Epost inkommen 2022-02-09
Beskrivning inkommen 2022-01-19
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstet @lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
enbostadshus Åker 1:1
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage. Förslaget bedöms
inte vara anpassat på ett sådant sätt till tomtens förutsättningar och bedöms ha en
negativ effekt på landskapsbilden på grund av att man önskar placera huset högt
upp i landskapet. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked
inte ska ges. Grannar eller remissinstanser har inte hörts.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ge positivt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Det nya bostadshuset önskas att placeras uppe på en höjd i jordbrukslandskapet.
Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och
avloppsanläggning. Den önskade tomten ligger i närheten av till befintlig, enskild
väg. Befintlig traktorväg kommer användas som tillfart till den nya fastigheten.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken. Området ligger även inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4
kap. 4 § miljöbalken vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd
som komplettering till befintlig bebyggelse.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) tillhör området glesbygdsområde i
kommunens inre delar. (R19). Platsen ligger precis mitt emellan Gullmarens
naturvårdsområde och skyddszon för kraftledning.
Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta.
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme.
(www.sgu.se)
Platsbesök har genomförts 2022-01-24. Grannar har inte hörts i ärendet. Ärendet
är skickat med remiss till kommunekolog och till Vattenfall med svarsdatum
2022-03-21. Svar har inte inkommit. Kommunekolog har vid muntligt samråd gjort
bedömningen att bergknallen troligt utgör en biotopskyddad miljö. Ingrepp i
biotopskyddat område är inte tillåtet. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen.
Sökanden har inkommit med ett bemötande till förvaltningens bedömning
2022-03-08.
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Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2020:900), PBL att om den som
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Det framgår av 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL att vid prövningen
av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
Det framgår av 2 kap. 2 §, PBL att planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 - 8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
Det framgår av 2 kap. 3 §, PBL att planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och
regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
…
Det framgår av 2 kap. 6 §, PBL att vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse
och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan,
…
Biotopskyddsområde
Det framgår av miljöbalken 7 kap. 11 § att regeringen får i fråga om små mark- eller
vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer
för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda meddela
föreskrifter om
1. att samtliga lätt igenkännbara områden av ett visst slag i landet eller i en del
av landet ska utgöra biotopskyddsområden, och
2. att en myndighet eller kommun i det enskilda fallet får besluta att ett
område ska utgöra ett biotopskyddsområde.
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kan skada naturmiljön.
Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. En
fråga om dispens ska prövas av den myndighet som regeringen bestämmer, om
dispensen avser ett område enligt första stycket 1, och i andra fall av den myndighet
eller kommun som har bildat biotopskyddsområdet.
Förvaltningens bedömning
Den önskade placeringen av den nya bostaden är uppe på en höjd i det befintliga
jordbrukslandskapet. Området består av åkermark mellan bergknallar och
åkerholmar. Bebyggelsen är mestadels äldre och är glest placerad. Den planerade
nya bostaden ligger långt ifrån befintlig bebyggelse.
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Traditionell placering av gårdar och hus är emellan den brukningsbara jorden och
bergen. Att placera en ny byggnad uppe på en kulle blir ett ovanligt inslag i
kulturmiljön som kommer vara synligt på långt håll.
Sammantaget bedöms inte projektet kunna uppfylla de krav som ställs på
anpassning till platsen som det avses i plan- och bygglagen. Byggnaden blir högt
placerad i landskapet båda i förhållande till omgivande bebyggelse och till
topografin vilket kommer innebära ett negativt inslag i kulturlandskapet.
Förvaltningens bedömning är därför att något positivt förhandsbesked inte kan ges
för en ny bostad med denna placering.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Ansökan inkom 2022-01-06
Karta inkom 2022-01-06
Flygfoto inkom 2022-01-06
Situationsplan inkommen 2022-01-26
Foto inkom 2022-01-26
Epost från sökanden inkom 2022-03-08
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

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

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt
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Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Foto upprättat 2022-01-24
Ansökan inkommen 2022-01-04
Situationsplan inkommen 2022-02-01
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
enbostadshus Kleva 3:8
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad. Platsen
utgör stödberättigad jordbruksmark. Platsen är därför inte lämplig för det ansökta
ändamålet och ansökan strider mot 3 kap. 4 § miljöbalken. Förvaltningens förslag
till beslut är att positivt förhandsbesked inte ska ges. Grannar eller remissinstanser
har inte hörts.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ge positivt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Sökande avser
ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och avloppsanläggning.
Den önskade tomten ligger i direkt anslutning till befintlig, enskild väg.
Fastigheten gränsar till detaljplanerat område och ligger inom sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (MB), inom riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 §
MB samt inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB.
Platsen ligger inom värdefull kulturmiljö. Platsen omfattas av stödberättigad
jordbruksmark.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) är platsen del av område med stora
natur-, kultur- och friluftsvärden. (R15).
Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta.
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme.
(www.sgu.se)
Platsbesök har genomförts 2022-03-02.
Grannar eller remissinstanser har inte hörts.

Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2020:900), PBL att om den som
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
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Det framgår av 2 kap. 1 §, 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 3 kap. 4 § miljöbalken att jord- och skogsbruk 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.
Förvaltningens bedömning
Platsen bedöms utgöra brukningsvärd jordbruksmark då den är del av ett större
område med jordbruksmark som är stödberättigad. Den önskade tomten minskar
den brukningsvärda marken.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta daterad 2022-02-28
Ansökan inkommen 2022-01-28
Situationsplan inkommen 2022-01-28
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
flerbostadshus Skaftö-Fiskebäck 1:337
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för två flerbostadshus med sex trerumslägenheter i
varje byggnad. Projektet bedöms vara av en sådan omfattning och ha en sådan
påverkan på kulturmiljön att exploateringen bör föregås med detaljplan.
Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked inte ska ges.
Grannar eller remissinstanser har inte hörts.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ge positivt förhandsbesked med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för två flerbostadshus med sex trerumslägenheter i
varje byggnad. Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till kommunalt vatten
och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp finns framdragen i området.
Den önskade tomten ligger i direkt anslutning till befintlig både allmän och enskild
väg.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (MB) samt inom påverkansområde för försvarsmakten enligt 3 kap. 9 §
MB.
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 §
miljöbalken vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som
komplettering till befintlig bebyggelse.
Platsen ligger inom bebyggelse som är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3
kap. 6 § MB, dock ligger platsen precis utanför riksintresseområdet.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) omfattas platsen av
utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämplig
för förtätning (R1).
Platsen är känd för förvaltningen, platsbesök har inte genomförts.
Grannar eller remissinstanser har inte hörts.
Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2020:900), PBL att om den som
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
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Det framgår av 4 kap. 2 §, PBL att kommunen ska med en detaljplan pröva ett
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt
reglera bebyggelsemiljöns utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det
behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på
omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i
ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska
genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena
i övrigt,
3. en åtgärd som kräver bygglov,
...
b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket
kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a
§, och
a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för
bebyggande, eller
b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av
lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, och
5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som
omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.
Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av
16 kap. 1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i
samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Lag
(2021:785).
Förvaltningens bedömning
De ansökta flerbostadshusen innebär en ny typ av byggnader i ett område som idag
består av enbostadshus. Fastigheten sökanden önskar exploatera är en fastighet
med ett befintligt enbostadshus. Bakomvarande bostäder har idag en utsikt över
viken som kommer påverkas. Området intill består av riksintresse för
kulturmiljövården. Kraven på anpassning av nya byggnader i området är höga och
det krävs en omfattande utredning vilken exploateringsgrad som är lämplig på
platsen. Och hur nya byggnader ska vara utformade, geoteknik, mm.
Bebyggelsetrycket i omgivningen är högt. Markförhållanden i området är kända att
vara problematiska. Förvaltningens bedömning är därför att exploateringen bör
föregås av detaljplan och att positivt förhandsbesked därför inte kan ges.
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Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Ansökan inkommen 2022-02-21
Beskrivningar och projektpresentation inkomna 2022-03-16
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
enbostadshus Vägeröd 1:2
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad. Ansökan
uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen samt miljöbalken. Platsen bedöms vara
lämplig för ändamålet. Förvaltningens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked ska
ges.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Sökande avser ansluta det
nya bostadshuset till kommunalt vatten och avlopp genom att ingå i Sörvikarnas
samfällighet.
Den önskade tomten ligger i direkt anslutning till befintlig, enskild väg.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (MB). Platsen gränsar till Vägeröds naturreservat enligt 4 kap. 8 § MB
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB vilket innebär
att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som komplettering till befintlig bebyggelse.
Platsen är del av vattenområde för utbyggnad av småbåtshamnar, badplatser eller andra
anläggningar för turism och fritid (Rv1) enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP).
Platsbesök har inte genomförts, platsen är känd av förvaltningen.
Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän, remissvar har inte inkommit.
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har
inkommit.
Lagstöd
I 9 kap. 17 § PBL anges att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid en prövning av en ansökan
om förhandsbesked gäller i huvudsak vad som nedan anges i fråga om
bygglov.
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,
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6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser.
Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till människors
hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt samhällsservice i övrigt,
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.
Det framgår av 2 kap. 9 §, PBL att planläggning av mark och vattenområden samt
lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt
denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller
ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt
som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Förvaltningens bedömning
Platsen utgör en del av befintlig bebyggelse och innebär en komplettering av den befintliga
bebyggelsen. Väg och VA finns framdraget i området. Ansökan strider inte mot några
riksintressen eller områdesbestämmelser. En exploatering skulle inte innebära någon
negativ påverkan på kulturlandskapet eller några naturvärden. Ett enbostadshus på platsen
bedöms uppfylla plan- och bygglagens krav på anpassning till platsen och en estetiskt
tilltalande utformning av bebyggelse. Riktlinjer för trafikbuller bedöms uppfyllas vid en
granskning av det material som finns att tillgå på Trafikverkets websida. Tillkommande
byggnation bedöms inte innebära någon olägenhet för omgivningen. Förvaltningens
bedömning är att åtgärden kan tillåtas på platsen och att positivt förhandsbesked kan ges.

Måns Werner
Förvaltningschef

Madelene Johansson

Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Ansökan inkommen 2022-02-14
Tomtkarta inkommen 2022-02-14
Kartor inkomna 2022-02-14
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av två
fritidshus Kleva 3:12
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad.
Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Platsen bedöms vara lämplig för ändamålet. Förvaltningens förslag till beslut är att
positivt förhandsbesked ska ges.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked med stöd av 9
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. De två nya
bostäderna placeras på en befintlig etablerad bostadstomt som avses delas i tre
fastigheter.
Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och
avloppsanläggning. Den önskade tomten ligger i direkt anslutning till befintlig,
enskild väg.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3
kap. 6 § miljöbalken (MB). Samt inom turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 §
MB och obruten kust enligt 4 kap. 3 § MB.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) ligger platsen inom område R15
”Område med stora natur och kultur- och friluftsvärden och som inte är skyddade
av naturreservat”.
Platsen ligger inte inom något bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta.
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme.
(www.sgu.se)
Platsbesök har genomförts 2022-03-02.
Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Miljö har inget att
erinra mot att positivt förhandsbesked ges.
Berörda grannar har getts möjlighet att lämna sina synpunkter. Inga synpunkter
har inkommit.
Lagstöd
I 9 kap. 17 § PBL anges att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om
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åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid en prövning av en ansökan
om förhandsbesked gäller i huvudsak vad som nedan anges i fråga om
bygglov.
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,
6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser.
Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till människors
hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt samhällsservice i övrigt,
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.
Det framgår av 2 kap. 9 §, PBL att planläggning av mark och vattenområden samt
lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och
ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Förvaltningens bedömning
Platsen för exploatering utgörs idag av befintlig bostadsfastighet vilket innebär att
ingen naturmark tas i anspråk. De två nya bostadshusen innebär en komplettering
av befintlig bebyggelse intill befintlig bebyggelse och väg. Ansökan bedöms uppfylla
kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och miljöbalken och platsen är lämplig för den
tillkommande bebyggelsen.
Ansökan förutsätter inte planläggning eller strider inte mot något riksintresse eller
områdesbestämmelser. Ansökan innebär inte någon sådan olägenhet för
omgivningen som avses i 2 kap. 9 §, PBL.
Positivt förhandsbesked får därför ges.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Ansökan inkommen 2022-02-13
Situationsplan inkommen 2022-02-13
Remissyttrande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän inkom 2022-03-15
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
enbostadshus och garage Ulseröd 1:48
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad.
Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Platsen bedöms vara lämplig för ändamålet. Förvaltningens förslag till beslut är att
positivt förhandsbesked ska ges.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked med stöd av 9
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
Sökande avser ansluta det nya bostadshuset till enskild vatten- och
avloppsanläggning. Den önskade tomten ligger i direkt anslutning till befintlig,
enskild väg och i närheten av allmän väg.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen
bebyggelse.
Platsen ligger inom område med riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt
4 kap. 2 § MB och obruten kust enligt 4 kap. 3 § MB.
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 §
miljöbalken vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som
komplettering till befintlig bebyggelse.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP) ligger platsen inom område R2
”Område inom eller i anslutning till tätort med oförändrad markanvändning ”.
Platsen ligger inom bullerutsatt område enligt Länsstyrelsen bullerkarta.
Enligt tillgänglig information på Trafikverkets webplats “Vägtrafikflödeskartan”
vars årsmedeldygntrafiken 3 940 fordon per dygn år 2017. Enligt Trafikverkets
vägledning ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” ger 7 000 fordon per dygn vid
samma hastighet och på en plats på 100 meter från vägmitt en dygnsekvivalent
bullernivå på 55 dB.
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme.
(www.sgu.se)
Platsbesök har genomförts 2022-03-02.
Trafikverket har yttrat sig i ärendet angående risk för trafikbuller och risk med
anledning av närhet till järnväg.
Ärendet har remitterats till miljönämnden i mellersta Bohuslän, remissvar har inte
inkommit.
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Gata-Park har getts möjlighet att lämna synpunkter. De har inget att erinra.
Berörda grannar har getts möjlighet att lämna sina synpunkter. Inga synpunkter
har inkommit.
Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2020:900), PBL att om den som
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Det framgår av 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL att vid prövningen
av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
Det framgår av 2 kap. 2 §, PBL att planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 - 8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till människors
hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt samhällsservice i övrigt,
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.
Det framgår av 2 kap. 9 §, PBL att planläggning av mark och vattenområden samt
lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och
ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Det framgår av 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader att
buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Förvaltningens bedömning
Platsen för den önskade exploateringen är idag i anspråkstaget av betesmark för
hästar. Platsen ligger ca 100 meter från befintlig allmän väg. Exploateringen
innebär inget i anspråkstagande av någon naturmark. Platsen ligger nära befintlig
ridverksamhet och störning från hästverksamheten kan förekomma.
Området består i övrigt av en blandad bebyggelse med bostäder och
näringsverksamhet.
Av information som finns tillgänglig av Trafikverket överskrids inte riktvärden för
trafikbuller även vid en trafikökning till 7 000 fordon per dygn. Åtgärden bedöms
därför som godtagbar ur ett trafikbullerpersektiv.
Järnvägen är i dagsläget inte i bruk det bedöms därför som orimligt att neka
exploatering ur ett riskperspektiv.
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Sammantaget bedöms ansökan uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och
miljöbalken och platsen är lämplig för den tillkommande bebyggelsen.
Ansökan strider inte mot något riksintresse eller områdesbestämmelser. Ansökan
innebär inte någon sådan olägenhet för omgivningen som avses i 2 kap. 9 §, PBL.
Positivt förhandsbesked kan därför ges.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Ansökan inkommen 2022-02-14
Situationsplan inkommen 2022-02-14
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt @lysekil.se

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med
glasveranda, trappa och större balkong Skaftö-Fiskebäck
1:11
Sammanfattning
Ansökan avser tillbyggnad med glasad veranda mot öster. Enligt detaljplanen ska
ny bebyggelse vara placerad minst tre meter från fastighetsgränsen. Där det är
lämpligt får byggnadsnämnden medge att bebyggelse uppförs närmare
fastighetsgränsen. Tillbyggnaden är placerad cirka två meter från fastighetsgränsen
och avviker därmed mot detaljplanens bestämmelse om placering.
Räddningstjänsten har i remissyttrande påpekat att tillbyggnaden inte kan anses
lämplig eftersom risken vid brand redan är mycket hög i området och att addera
ytterligare oklassad träkonstruktion skulle öka den risken. Förvaltningens förslag
till beslut är därför att ansökan ska avslås.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9
kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL
Ärendet
Ansökan avser tillbyggnad med glasveranda mot öster.
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1991-11-21. Fastigheten är betecknad med
”Bq”. Enligt detaljplanen får ny bebyggelse inte uppföras närmre fastighetsgränsen
än 3 meter. Där så prövas lämpligt kan dock byggnadsnämnden medge att
bebyggelse uppförs närmare fastighetsgräns.
Berörda grannar har getts tillfälle att lämna sina synpunkter. Inga synpunkter har
inkommit.
Räddningstjänsten har getts möjlighet att lämna sina synpunkter i ärendet och
avstyrker att bygglov ges. På Skaftö har räddningstjänsten begränsade möjligheter
att rädda vid uppkomst av brand. Man är tex beroende av stöd från Uddevalla vid
insats.
I våra kulturmiljöer ställs höga krav på utförande av snickeridetaljer. Till exempel
ska fönster ha en spröjsindelning. Traditionella fönster har fasta, glasgenomgående
spröjs av trä och sådana fönster finns inte att tillgå brandklassade. Det nära
avståndet mellan byggnader kräver i de flesta fall att nya fasader inklusive fönster
utförs med en brandklass. Om kraven i Boverkets Byggregler (BBR) inte kan
uppfyllas vad avser brandklassning och avstånd mellan byggnader kan en sk
analytisk branddimensionering göras. Vilket innebär att man löser brandskyddet på
annat vis. Till exempel genom att sprinkler installeras.
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I detta fall har en sådan analytisk dimensionering av den egna byggnaden utförts av
brandskyddskonsult vilken visar att den egna tillbyggnaden har ett skydd mot
brandspridning från omgivningen. Dock innebär enligt räddningstjänsten den
tillkommande verandan en ökad risk för brandspridning gentemot omgivande
bebyggelse.

Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 31 b §, PBL att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Det framgår av 8 kap. 4 §, PBL att byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som
är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand...
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Förvaltningens bedömning
Ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser då tillbyggnaden placeras ca två
meter från fastighetsgränsen. Visserligen kan en närmre placering enligt
detaljplanen medges där så bedöms som lämpligt. Dock kan i detta fall
tillbyggnaden inte bedömas som lämplig eftersom brandrisken i området utökas
genom den tillkommande byggnationen. En brand i det tätt bebyggda
trähussamhället skulle få förödande konsekvenser. Bygglov kan därför inte ges för
den ansökta tillbyggnaden eftersom den strider mot detaljplanen. Avvikelsen mot
detaljplanen kan inte ses som liten så som det avses i plan- och bygglagen.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta daterad 2022-02-28
Ansökan inkommen 2021-08-31
Situationsplan, plan-, sektion- och fasadritning inkom 2021-12-15
Remissyttrande från räddningstjänsten inkom 2021-01-05
Brandskyddsbeskrivning inkom 2021-12-15
Brandskyddsritning inkom 2021-12-15
Strålningsberäkning inkom 2021-12-15
Skrivelser från sökanden
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus
Lönndal 15:6
Sammanfattning
Ansökan avser fasadändring genom upptagande av två fönsterdörrar i byggnadens
sockel. På fasad vänd mot kanalen och väl synlig i Grundsund. Byggnaden är liksom
omgivande byggnader märkt med ”q” i gällande detaljplan. Åtgärder som
förvanskar kulturmiljön är inte tillåtna enligt plan- och bygglagen. Fönsterdörrar i
en sockelvåning har inte förekommit historiskt på den här typen av byggnader eller
i kustsamhällena. Upptagande av glasade dörrar bedöms därför som ett främmande
inslag i kulturmiljön och bedöms förvanska byggnaden och dess omgivning.
Förslaget till beslut är att ansökan ska avslås.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9
kap. 31 b § samt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL
Ärendet
Ansökan avser fasadändring genom upptagande av två fönsterdörrar i byggnadens
sockel. På fasad vänd mot kanalen och väl synliga i Grundsund.
Bygglov har getts 2022-03-04 för tillbyggnad och en sk ”grundsundslätta” mot
söder.
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1988-11-24. Fastigheten är betecknad
med ”Bq”. Inom med “q” betecknat område får ej vidtas sådan förändring av
befintlig byggnad som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär.
Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 31 b §, PBL att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Det framgår av 8 kap. 13 §, PBL att en byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte
förvanskas.
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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 bedömning
Åtgärder som kan förvanska kulturmiljön är inte tillåtna enligt detaljplanen för
Grundsund och enligt 8 kap. plan- och bygglagen. Fönsterdörrar i en sockelvåning
har inte förekommit historiskt på den här typen av byggnader eller i
kustsamhällena i stort. Upptagande av glasade partier i en sockelvåning i ett äldre
hus bedöms därför som ett främmande inslag i kulturmiljön. Åtgärden bedöms
förvanska byggnaden och dess omgivning utifrån perspektivet att byggnadernas
karaktär enligt detaljplanen ska bevaras. Byggnaders sockel utgör grundläggningen
av byggnaden och har i traditionell äldre bebyggelse oftast en solid karaktär med
små fönsteröppningar och någon källardörr. Ansökan strider därför mot
detaljplanens krav på anpassning till kulturmiljön och strider även mot
förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 §; PBL. Bygglov kan därför inte ges för den
ansökta åtgärden.
Tidsfristen för beslut började löpa 2021-11-30. Den lagstadgade handläggningstiden
har överskridits med mer än fem veckor. Ingen avgift ska tas ut för beslutet.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Foto befintlig byggnad daterat 2021-06-17
Ansökan inkommen 2021-12-20
Situationsplan och fasadritning inkomna 2021-11-30
Beslutet skickas till
Sökanden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om bygglov för bryggdäck Skaftö-Fiskebäck 1:480
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för utökning av bryggdäck med passage för allmänheten och
ett utökat bryggdäck för solbadande hotellgäster. Ansökan avviker från gällande
detaljplan då del av vattenområde som inte får överbryggas byggs över med
trädäck. Prickade marken ska vara tillgänglig för gångtrafik. Avvikelsen från
detaljplanen bedöms inte var en liten avvikelse. Förslag till beslut är att ansökan
ska avslås. Grannar har hörts i ärendet, inga synpunkter har inkommit.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9
kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser bygglov för utökning av bryggdäck med passage för allmänheten och
ett utökat bryggdäck för solbadande hotellgäster.
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 2013-06-27.
Grannar har hörts i ärendet, inga synpunkter har inkommit.
Område W1 ska enligt detaljplanen vara öppet vatten. Inom område W2 får vattnet
överbryggas med bryggdäck och gångbro. Prickat område ska vara tillgängligt för
allmän gångtrafik.
Förvaltningens bedömning
Ansökan avviker från detaljplanen då den önskade gångbryggan placeras till ca
hälften ut på W1 område. Del av prickat område som ska vara allmänt tillgängligt
reserveras för hotellets gäster.
Det råder en konflikt mellan förbipasserande allmänhet och boende i hotellrummen
då hotellgäster klagar på att allmänheten passerar för nära hotellets glasfasad. Det
finns ett beviljat bygglov för ytterligare hotellrum på bryggan. Uppdelningen mellan
allmän passage och ett privat utrymme för hotellgäster syftar till att minska
konflikter och att göra platsen mer bekväm att passera/vistas på för båda parter.
Avvikelsen från detaljplanen bedöms inte var en liten avvikelse. Bygglov kan därför
inte ges.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt
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Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Ansökan inkommen 2022-01-28
Projektbeskrivning inkommen 2022-01-28
Beslutet skickas till
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen plan och bygg
Cecilia Segerstedt
cecilia.segerstedt@lysekil.se

Ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad av
fritidshus Lönndal 1:10
Sammanfattning
Ansökan avser om- och tillbyggnad av fritidshus. Byggnaden är liksom omgivande
byggnader märkt med ”q” i gällande detaljplan. Åtgärder som förvanskar
kulturmiljön är inte tillåtna enligt plan- och bygglagen. Förslaget med tillbyggnader
och ombyggnader bedöms innebära en förvanskning av byggnaden och
kulturmiljön. Förslaget till beslut är att ansökan ska avslås.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9
kap. 31 b § samt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet
Ansökan avser fasadändring genom tilläggsisolering, vilken innebär en höjning av
taket. Man byter fasadpanel och sätter in nya fönster och dörrar. Ansökan innebär
tillbyggnad av sk “grundsundslätta” och en utbyggnad i ett plan på gavel mot
nordost. Utbyggnaden förses med balkong. Byggnaden byggs om även interiört.
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1988-11-24. Fastigheten är betecknad
med ”Bq”. Inom med “q” betecknat område får ej vidtas sådan förändring av
befintlig byggnad som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär.
Bohusläns museum har gett möjlighet att yttra sig och anför följande:
“Vår utgångspunkt är alltid att vårda och underhålla. Det kulturhistoriska värdet
hos denna byggnad finns till stor del i att den har kvar mycket av sitt ursprung-liga
utförande. Om därför takmaterial, fönster, fasadklädseln m m byts ut är det en
beklaglig förvanskning. Exempelvis har fönstren handblåst glas och
virkeskvalitéeten hos äldre fönster är normalt mycket hög. Vi rekommenderar
därför att de bevaras i stället för att ersättas med nya. Däremot tycker vi att
höjningen av taket är så pass liten att det förändrar pro-portionerna bara i liten
grad och tillbyggnaderna är så väl infogade i huskroppen att dessa är acceptabla om
de utförs varsamt. Dock är det viktigt att så mycket som möjligt av fasadklädsel
behålles och att utformning av vindskivor, takfoten och övriga fasaddetaljer inte
ändras eller att ”utvändig” tilläggsisolering inte sker”´

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

Sid 1/2

Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2022-000198

Lagstöd
Det framgår av 9 kap. 31 b §, PBL att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Det framgår av 8 kap. 13 §, PBL 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 bedömning
Om- och tillbyggnaderna bedöms sammantaget innebära en sådan otillåten
förvanskning av en kulturhistorisk värdefull byggnad såsom det avses i 8 kap. 13 §,
PBL. Fasadrenoveringen bör genomföras med större varsamhet än vad som föreslås
i ansökan där det framgår att samtliga utvändiga snickeriet och fönster byts ut och
förnyas. Dock bedöms det nya utförandet vara godtagbart ur kulturhistoriskt
hänseende om det vore fråga om tex en nybyggnad. Tillbyggnaden i ett plan mot
nordost bedöms förvanska byggnaden då husets gavelmotiv förvanskas.
Tillbyggnaden är asymmetriskt placerad på gaveln och endast i ett plan. Huset får
en underlig tillbyggnad som löper i ett plan runt gavelns hörne.
Rekommendationen är att tillbyggnader mot en gavel underordnar sig en gavel och
placeras något bakom knuten istället som att som här “gå runt” knuten.
Förslaget till beslut är därför att ansökan ska avslås.

Måns Werner
Förvaltningschef

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt

Bilagor
Översiktskarta upprättad 2022-02-28
Ansökan inkommen 2021-09-03
Plan-fasad och sektionsritningar inkomna 2021-09-03
Fasadbeskrivning inkommen 2021-09-23
Remissyttrande från Bohusläns museum inkom 2021-11-16
Beslutet skickas till
Sökande
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Diarienummer

Beslutsdatum

Fastighet

B-2021-80
B-2022-144
B-2022-223

2022-03-07
2022-03-09
2022-03-17

LÖNNDAL 1:266
KRONBERGET 1:82
SKAFTÖ-BACKA 3:351

Handläggarsignatu Ärendemening
Ansökan om köp av tomtmark för att utvidga befintlig
fastighet, Lönndal 1:266. Del av Lönndal 1:7.
JOSKAR
MIKLEN
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande Rinkenäs 56.
MIKLEN
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande A12.

Ärendetypkod
MARK
SJÖBODS
SJÖBODS

Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst
Kontaktcenter, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Månad

Ärende

Lagrum

Antal beslut

Färdtjänst

Lag (1997:736) om
färdtjänst

11

Riksfärdtjänst

Lag (1997:735) om
riksfärdtjänst

1

Avslag

Februari 2022
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Datum

Dnr

2022-03-22

SBN 2022-000176

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising,
linda.wising@lysekil.se

Attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har delegerat beslutanderätten att utse attestanter till
förvaltningschefen. Beslut enligt delegationsordningen kap 3:1.
Förvaltningschefens beslut
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar enligt nedanstående
upprättad attestförteckning 2022-03-22.
Ansvar

Benämning

Beslutsattestant/orderattestant/befattning

Ersättare

1600

Kontaktcenter

Enhetschef

Förvaltningschef

1700

Samhällsbyggnadsförv
altningen

Förvaltningschef

Kommundirektör

1705

Tekniska avdelningen

Avdelningschef

Förvaltningschef

1710

Gata- och parkenheten

Enhetschef

Avdelningschef

1730

Fastighetsenheten

Enhetschef

Avdelningschef

1751

Service avdelningen

Avdelningschef

Förvaltningschef

1752

Kostenheten

Enhetschef

Avdelningschef

1754

Städenheten

Enhetschef

Avdelningschef

1760

Hamnenheten småbåt

Enhetschef

Förvaltningschef

1770

Hamnenheten
handelshamnen

Enhetschef

Förvaltningschef

2001

Avdelningen plan- och
bygg

Avdelningschef

Förvaltningschef

Måns Werner
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§9

2022-02-16

Dnr 2021-000093

Svar på medborgarförslag - Skapa en sammankopplande länk till
motionsspåret - sträcka mellan Stångenässkolan och Kvarnens
förskola, Brastad
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås en sammanhållande länk till motionsspåret i Brastad
och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis som är ca 200 m. Det
föreslås även ett enklare ute gym.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser anläggandet av en eventuell sammanhållande
markstig som en naturlig komplettering, och delvis fortsättning på ett mycket
välbesökt och populärt gångstråk. Man avser därför att i sin kommande planering
beakta möjligheten och förutsättningarna att anlägga en markstig liknande det som
föreslås i medborgarförslaget. Om, och när, en eventuell markstig kan byggas, är
dock i dagsläget osäkert.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att man även kan planera för ett
eventuellt ute gym i området kring Stångenäsvallen för färdigställande under 2023.
Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen
generellt positivt på medborgarförslaget, speciellt gällande en markstig. Dock
förutsätter såväl anläggande av en markstig som ett eventuellt ute gym att
ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-01-26, § 25
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-18
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget för färdigställande när ekonomiska
resurser för uppdraget kan avsättas i investeringsbudgeten.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerare
E-signering:
001AA62BA43CBFB1201AC12CB66D9942F87C4B8912

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-18

LKS 2021-000093

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om en sammanhållande länk till
motionsspår i Brastad
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås en sammanhållande länk till motionsspåret i
Brastad och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis som är ca 200 m.
Det föreslås även ett enklare ute gym.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser anläggandet av en eventuell sammanhållande
markstig som en naturlig komplettering, och delvis fortsättning på ett mycket
välbesökt och populärt gångstråk. Man avser därför att i sin kommande planering
beakta möjligheten och förutsättningarna att anlägga en markstig liknande det som
föreslås i medborgarförslaget. Om, och när, en eventuell markstig kan byggas, är
dock i dagsläget osäkert.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att man även kan planera för ett
eventuellt ute gym i området kring Stångenäsvallen för färdigställande under 2023.
Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen
generellt positivt på medborgarförslaget, speciellt gällande en markstig. Dock
förutsätter såväl anläggande av en markstig som ett eventuellt ute gym att
ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget för
färdigställande när ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i
investeringsbudgeten.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås en sammanhållande länk till motionsspåret i
Brastad och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis som är ca 200 m.
Det föreslås även ett enklare ute gym.
Förvaltningens synpunkter
I medborgarförslaget framförs önskemål om en sammanhållande länk till
motionsspåret i Brastad och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis
som är ca 200. Motionsspåret benämns ofta SAIS-spåret. I medborgarförslaget
föreslås även ett enklare ute gym.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är det tänkta området kommunal mark
vilket underlättar för bygge av en enklare markstig. Förvaltningen ser anläggandet
av en eventuell sammanhållande markstig som en naturlig komplettering, och
delvis fortsättning på ett mycket välbesökt och populärt gångstråk som tidigare
färdigställts av ideella krafter genom SAIS organisation.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser därför att i sin kommande planering beakta
möjligheten och förutsättningarna att anlägga en markstig liknande det som
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föreslås i medborgarförslaget. Om, och när, en eventuell markstig kan byggas, är
dock i dagsläget osäkert.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att man även kan planera för ett
eventuellt ute gym i området kring Stångenäsvallen. Detta dock under förutsättning
att, och om, ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget.
Denna del av medborgarförslaget kräver dock en vidare utredning och planering.
Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen
generellt positivt på medborgarförslaget, speciellt gällande en markstig. Dock
förutsätter såväl anläggande av en markstig som ett eventuellt ute gym att
ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 10

2022-02-16

Dnr 2021-000186

Svar på medborgarförslag - utomhusbana för motionssimning
Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en utomhusbana
för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet eller Långevik,
avgränsad så att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så att fritidsbåtar
inte kör för nära. Denna bana ska även vara bevakad av badvakt.
Man skriver i medborgarförslaget att Gullmarsborgs simhall är stängd på grund av
pandemin och att vanligt bad vid stranden eller från brygga inte kan jämföras med
reguljärt motionssim i simhall. Detta på grund av brännmaneter och riskerna med
att hamna i strömt vatten och komma för nära fritidsbåtar.
Då förslagsställaren förslår en utomhusbana för motionssimning över sommaren,
och att medborgarförslaget är skrivet då simhallen var stängd på grund av
pandemin, gör förvaltningen bedömningen att behovet/förslaget eventuellt inte är
aktuellt längre då Gullmarsbadet numer åter är öppet.
Oavsett konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det är intressant för en
kommun som Lysekil med sitt geografiska kustnära läge, och med sin marina profil,
att kunna erbjuda kommuninvånare och besökande en simbana i havet.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsenheten gällande förutsättningarna för att
eventuellt anlägga en simbana utomhus.
Berörda förvaltningar avser att under våren 2022 förutsättningslöst se över
möjligheterna för anläggande av en simbana i havet. Ett genomförande förutsätter
dock sannolikt en eller flera föreningar som vill medverka med badvakter, skötsel
och underhåll.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-01-26, § 26
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-23
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget under förutsättning att berörda
förvaltningar lyckas lösa de praktiska och ekonomiska frågeställningar som tas upp i
tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Fritidsenheten

Justerare
E-signering:
001AA62BA43CBFB1201AC12CB66D9942F87C4B8912

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-11-23

LKS 2021-000186

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om en utomhusbana för
motionssimning
Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en
utomhusbana för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet
eller Långevik, avgränsad så att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så
att fritidsbåtar inte kör för nära. Denna bana ska även vara bevakad av badvakt.
Man skriver i medborgarförslaget att Gullmarsborgs simhall är stängd på grund av
pandemin och att vanligt bad vid stranden eller från brygga inte kan jämföras med
reguljärt motionssim i simhall. Detta på grund av brännmaneter och riskerna med
att hamna i strömt vatten och komma för nära fritidsbåtar.
Då förslagsställaren förslår en utomhusbana för motionssimning över sommaren,
och att medborgarförslaget är skrivet då simhallen var stängd på grund av
pandemin, gör förvaltningen bedömningen att behovet/förslaget eventuellt inte är
aktuellt längre då Gullmarsbadet numer åter är öppet.
Oavsett konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det är intressant för en
kommun som Lysekil med sitt geografiska kustnära läge, och med sin marina profil,
att kunna erbjuda kommuninvånare och besökande en simbana i havet.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsenheten gällande förutsättningarna för
att eventuellt anlägga en simbana utomhus.
Berörda förvaltningar avser att under våren 2022 förutsättningslöst se över
möjligheterna för anläggande av en simbana i havet. Ett genomförande förutsätter
dock sannolikt en eller flera föreningar som vill medverka med badvakter, skötsel
och underhåll.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget
under förutsättning att berörda förvaltningar lyckas lösa de praktiska och
ekonomiska frågeställningar som tas upp i tjänsteskrivelsen.
Ärendet
I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en avgränsad
utomhusbana för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet
eller Långevik. Banan ska vara bevakad av badvakt.
Förvaltningens synpunkter
I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en
utomhusbana för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet
eller Långevik, avgränsad så att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så
att fritidsbåtar inte kör för nära. Denna bana ska även vara bevakad av badvakt.

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

Sid 1/2

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2021-000186

Man skriver i medborgarförslaget att Gullmarsborgs simhall är stängd på grund av
pandemin och att vanligt bad vid stranden eller från brygga inte kan jämföras med
reguljärt motionssim i simhall. Detta på grund av brännmaneter och riskerna med
att hamna i strömt vatten och komma för nära fritidsbåtar.
Då förslagsställaren förslår en utomhusbana för motionssimning över sommaren,
och att medborgarförslaget är skrivet mitt under pandemin då simhallen var
stängd, gör förvaltningen bedömningen att behovet/förslaget eventuellt inte är
aktuellt längre då Gullmarsbadet numer åter är öppet.
Oavsett konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det är intressant för en
kommun som Lysekil med sitt geografiska kustnära läge, och med sin marina profil,
att kunna erbjuda kommuninvånare och besökande en simbana i havet.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsenheten gällande förutsättningarna för att eventuellt
anlägga en simbana utomhus.
I det arbetet behöver man ta ställning till utförandet, hur lång respektive bred
simbanan ska vara, regelverk som beskriver avlysning av vattenområde, eventuell
finansiering mm. Anläggande och underhåll av en simbana kräver också vissa
anläggnings- och underhållskostnader.
Berörda förvaltningar avser att under våren 2022 förutsättningslöst se över
möjligheterna för anläggande av en simbana i havet. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår därför kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget. Detta under förutsättning att berörda förvaltningar lyckas lösa
de praktiska och ekonomiska frågeställningarna. Detta förutsätter dock sannolikt
en eller flera föreningar som vill medverka med badvakter, skötsel och underhåll.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
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E-postformulär
Medborgarförslagets ärende
Utomhusbana för motionssimmning

Ditt medborgarförslag
Simning är en optimal motionsform därför att det är så skonsamt för kroppen. Men Gullmarsborgs simhall är
stängd pga pandemin. Vanligt bad vid stranden eller från brygga kan inte jämföras med reguljär motionssim i
simhall pga 1) brännmaneter, 2) risken att hamna i strömt vatten om man simmar för långt från land, 3) risken
att komma för nära en fritidsbåt. Jag önskar en utomhusbana för motionssimning över sommaren, t.ex vid
Gullmarsbadet eller Långevik, avgränsad så att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så att fritidsbåtar
inte kör för nära, och bevakad av badvakt. Detta skull främja min och mina med-lysekilares hälsa.
Mvh/

Dagens datum
2021-04-13

Förnamn
Johan
Efternamn
Magnusson
E-post
johan.fredrik.magnusson@gmail.com
Adress
Almgatan 7
Postnummer
45337
Ort
Lysekil

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Lysekils kommuns hemsida
Ja
Nej
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§ 14

2022-02-16

Dnr 2018-000163

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad
av Brastad sporthall
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen med
plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”
Utbildningsförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att det som framförs i
motionen är en viktig och efterfrågad verksamhet eftersom det saknas mötesplatser
för unga i Brastadområdet. Intentionen i motionen skulle därför vara positivt för
lokalsamhället. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna bild.
För att kunna möjliggöra intentionen i motionen har utbildningsnämnden idag
(2022-01-19) fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge
nämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda förutsättningarna för att
skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och föreslår
därför, i likhet med utbildningsnämndens beslut, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige ge utbildningsnämnden i uppdrag utreda förutsättningarna för
tillskapandet av en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet. Detta uppdrag
genomförs lämpligen i samråd med samhällsbyggnadsnämnden som därför också
föreslås få detta uppdrag av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-01-26, § 20
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 5
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 216
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Arvidsson (SD): Ändringsförslag, att kommunfullmäktige beslutar att ge
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skapa en
mötesplats vid Brastadsporthall. Byggnationen ska finansieras antingen inom ramen
för investeringsbudget 2022 eller genom en utökad investeringsbudget 2022.
Driften ska falla under driftbudget 2023.
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Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag i punkt 1, att anse
motionen besvarad. Ändringsförslag till kommunstyrelsens förslag, punkt 2 att
kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett
perspektiv, utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i
Brastadområdet, uppdraget redovisas under 2022.
Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Björneld (L): Bifall till Monica Anderssons förslag.
Magnus Elisson (SD) och Yngve Berlin (K): Bifall till Daniel Arvidssons förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt punkt 1 i
kommunstyrelsens förslag, att anse motionen besvarad och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Monica Anderssons förslag mot
Daniel Arvidssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Monica Anderssons och Daniel Arvidssons förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till
motförslag.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.
Beslutsgång i omröstning om motförslag
Ordförande ställer Monica Anderssons och Daniel Arvidssons förslag mot varandra
och finner att kommunfullmäktige utser Monica Anderssons förslag som motförslag
till huvudförslaget.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Monica Anderssons förslag utses som motförslag.
Nej-röst för Daniel Arvidssons förslag utses som motförslag.
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att utse Monica
Anderssons förslag till motförslag, se omröstningsbilaga 4.
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Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Med 10 ja-röster, 12 nej-röster och 6 ledamöter som avstår beslutar
kommunfullmäktige bifalla Monica Anderssons förslag se omröstningsbilaga 5.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning
till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att ge utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett
brett perspektiv, utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och
unga i Brastadområdet, uppdraget redovisas under 2022.
Reservation
Daniel Arvidsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders Söfting
Charlotte Wendel Lendin
Roger Siverbrant
Håkan Kindstedt
Lars Björneld
Ann-Charlotte Strömwall Britt-Marie Didriksson
Monica Andersson
Siw Lycke
Ulf Hanstål
Lars Setterberg
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Therése Persson
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Lillemor Antonsson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Piotr Warta
Klas-Göran Henriksson
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