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Övriga närvarande

Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§§ 193-194
Josefin Kaldo, plan-, bygglov och Inätenhetschef §§l88-192, 195
Ylva Larsson, plansamordnare, §§ 188-192, 195
Sara Chronvall, planarkitekt,§§ 188-192, 195
Emelie Greiff, planarkitekt,§§ 188-192, 195
Eddie Dunkel, fastighetschef, §§ 193-194
Jan Larsson, projektledare, §§ 193-194
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§ 188

DETALJPLANSKAFTÖVANDRARHEM,SKAFTÖ-BACKA3:152, GRUNDSUND,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-345-214

Granskningshandlingarhar upprätts för bostads- och vandrarhemsändamålpå fastigheten. Det

övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra koittidsboende, utöka befintlig
byggrätt, ge möjlighet att avstycka en tomt med ytterligare byggrätt, medge tillfartsvägsamt

medge byggrätt för den byggnad som fanns där när planen antogs.

I samband med upprättande av en ny detaljplan ska fastigheten även anpassas tillbefintliga
förhållanden,bland annat ska befintlig infart, parkeringoch användningssättplanläggas.

Planen medger att befintligbyggnad byggs till i samma höjd som befintligbyggnad. För
området närmast Bovikstensvägenmedger planen en ny bostadsfastighetstyckasav alternativt
att maximalt fyra uthyrningsstugorom högst 30 kvadratmetervardera uppförs. Med det senare

alternativet innebär det en ökning verksamheten från 20 bäddartill ca 46. Alternativetmed en

ny bostadsfastighet närmast Bovikstensvägeninnebär en ökning av verksamhetentill ca 30
bäddar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-11-19 med bilagor

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottetbeslutaratt skickaut planen för granskningenligt 5 kap 18§ PBL

(2010:900).

Beslutet skickas till

Samhälisbyggnadsförvaltningen
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§1s9

DETALJPLANFÖR SKAFTÖFISKEBÄCK 1:283, LYCKAN,FISKEBÄCKSKIL,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-305-214

Samhällsbyggnadsfdrvaltningenhar i samarbete med RådhusetArkitektertagit fram ett

förslag tilldetaljplan för fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:283, vilketär fastigheten för

kaptenshuset Lyckan.

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheten för bostadsändamål sarnt att pröva
möjligheten for en delning av fastigheten så att två nya bostadstomter med byggrätt kan

skapas.

Den gällande detaljplanenhar inte genomförts vad gäller bildandetav kultuneservat. Syftet är

därför också att ge det befintligakaptenshuset Lyckanplanbestämmelsei*som ger ett bättre

skydd åt byggnadens kulturhistoriska värden än vad beteckningenQ ger idag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsfdrvaltningenstjänsteskrivelse 2012-11-19 med bilagor

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottetbeslutaratt detaljplanen inte innebärbetydandemiljöpåverkan
och att någon miljÖkonsekvensbeskrivningdärmed inte behöverupprättas.

Ledningsutskqttetbeslutaratt skickaut planen på samråd enligt 5 kap 11§ PBL
(2010:900)

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsfölvaltningen
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§190

DETALJPLAN_EÖR GULLMARSSTRANDDEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:480
M.FL.FISKEBACKSKIL,LYSEKILSKOMMUN - BESLUT OM UTSTÄLLNING
Dnr: LKS 11-94-214

Nya detaljplaner har under åren tagits fram i takt med att verksamhetenpå hotell- och

konferensanläggningenGullmarsstrand successivt har utvecklats och förändrats. I samband
med att ägarna till anläggningen uttryckt behov av ytterligare utbyggnad, för att få möjlighet
att Litveckla verksamheten, skall en ny detaljplan som ersätter flera befintligadetaljplaner
upprättas för hela området.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar fören utökning av

verksamhetenpå hotell- och konferensanläggningenGullmarsstrand genom utökade

byggrätter. Planen syftar också tillatt säkra allmänhetens tillträdetillstrandomrädeoch

bryggor vid vattnet. Förslaget innebär bl.a. att Gullmarsstrandsanläggningenges en utökad

byggrätt för att möjliggöra en inbyggnad av befintligveranda på Societetshuset. Byggrätten
utökas mot vattnet och mot parkeringen i söder.

Den gamla pensionatsbyggnadenKlinten föreslås i den nya detaljplanen ges en fortsatt

möjlighet tillutbyggnad mot Strandvägen enligt befintligdetaljplan. Samtidigt önskas att

förutom användning som hotell- och konferensanläggning,ska byggrätten på Klinten kunna
användas för bostadsändamål.

Hela den befintligaparkeringsytan,med körytor, i södra delen av planområdet ska planläggas
för parkering.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföwaltningenstjänsteskrivelse 2012-l 1-19 med bilagor

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottetbeslutaratt detaljplanenskall skickasut för utställningenligt
5 kap 23§ plan- och bygglagen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltnjngen
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§ 191

BESLUT OM SrkMRÅDFÖR DETALJPLANFÖR HOLLÄNDARÖD,DEL AV

HOLLANDAROD1:63 M. FL. BRASTAD,LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-99-214

Ägaren till fastigheten Holländaröd 1:63 avser att skapa nya bostadstomter i anslutning tiil

befintligbostadsbebyggelse i området Vinbräcka.Planbeskedhar beviljats2010-1 E-l 5.

Syftet är att komplettera den befintligabebyggelsen, som i huvudsak är av äldre datum, med

åtta nya tomter för friliggandehus. Ett ytterligare syfte, som tillkommitunder planarbetets
gång, är att ge de befintliga fastigheterna inom den gällande byrggnadsplanenutökad byggrätt.
Detta for att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende i området.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-11-22, med bilagor

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt ansöka om upphävande av 113§-förordnande Bygglagen
hos länsstyrelsen.

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanen inte innebärbetydandemiljöpåverkanoch
att någon miljökonsekvensbeskrivningdärmed inte behöverupprättas.

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanenskickasut för samråd enligt 5 kap 20§ plan-
och bygglagen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 192

DETALJPLANFÖR RÄKBODARNA- IGÄNGSÄTTNINGSTILLSTÃND
Dnr: LKS 11-103-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenredogör för arbetet med detaljplan för Räkbodarna och
behovet av geoteknisk utredning. Kostnaden beräknasuppgå till 260 000 kr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaitningensansökan 2012-09-26
Ledningsutskottets protokoll 2012-11-14, § 185

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt medge igângsättnjngstillståndför den geotekniska utredningen.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 193

BEGÄRAN OM INVESTERINGSANSLAGFÖR OMBYGGNADAV
GULLMARSSKOLAN
Dnr: LKS 12-364-291

I enlighet med konnnunstyrelsens beslutangående skolstruktureringen pågår just nu

ombyggnad av Gulimarsskolan. I samband med detta har under genomförandet följande
arbeten tillkommit.

- Omläggning av innertak l 000 000 kr

- Tillägg slöjdsalai' 310 000 kr

- Mattor samt målning 250 000 kr

- Elarbete 90 000 kr

Beslutsunderlag

Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse 2012-1 l - l 6

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt bifallainvesteringsanslag för redovisat investeringsprojektmed
I 650 000 kr.

Beslutet skickas till

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§194

BEGÄRAN OM INVESTERINGSANSLAGFÖR OMBYGGNADAV
KRONBERGSSKOLAN
Dnr: LKS 12-365-291

I enlighet med kommunstyrelsens beslut angående skolstruktureringen pågår just nu

ombyggnad av Kronbergsskolan.Parallelltmed projekteringhar det pågått en utredning
angående inomhusmiljönkopplat till bLa. slöjdverksamheten.Resultatet av denna utredning
blev att kontrollera eventuellt läckage i takkonstruktioner samt eventuella fuktskador i

inbyggda träkonstruktioner. Dessa åtgärder har resulterat i att man plockat ner den gamla
skorstenen, bytt ut alla mattor samt konstaterat en vattenläcka i en vägg som kommer att

åtgärdas i projektet.

- Rivning samt åter återstållningav tak i korridor 182 000 kr
- Åtgärd gammal vattenskada matsal 150 000 kr
- Sanering efter inbrott 135 000 kr
- Felaktigt monterade mattor tttbytes 100 000 kr
- Slipning av golv 85 000 kr
- Rivning av skorsten 65 000 kr

Summa 717 000 kr

Beslutsunderlag

Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse 20 12-1 1-16

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt bifallainvesteringsanslag för redovisat investeringsprojektmed

717 000 kr.

Beslutet skickas till

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§ 195

PLANENHETENSFRÅGOR

Planenheten aktualiserar följande frågor:

Boendestrategin e förslag.
Internkontroll för planverksamheten2013.
Biockstenstäkter i Prästtorp.
DetaljplanarbeteSödra Hamnen- skrivelse från exploatören.
Generellt om konsultarbete.
Geosecma for Arc Gis -« Lltbildning.
DetaljplanearbetetKyrkviksförskola och Boviks skola - tidplan.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt behandlaförslaget tillBoendestrategi och Internkontroilpå
kommunstyrelsens sammanträde 9 januari 2013.

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra åt planenheten att förbereda en utbildningi Geosecma

för förtroendevalda.

Ledningsutskottet beslutaratt behandlaett svar till exploatören avseende detaljplanearbetet
Södra Hamnen på extra ledningsutskott 5 december 15.00.

Ledningsutskottet beslutaratt i övrigt anteckna genomgång av redovisade ärenden.

Beslutet skickas till

Planenheten
Nämndsekretariatet
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