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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2018-04-19 kl 08.00 - 09.10 

Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande 
Robert Yngve (KD) 
 

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, enhetschef 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2018-04-24 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Ulla Christensson Ljunglide   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-19 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-04-25 - 2018-05-16 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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BNAU § 22  

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändring; 
 
 
Ärende som tillkommer; 

• Smögenön 12:6 - bygglov, tillbyggnad enbostadshus, dnr 2017/407 
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BNAU § 23 Dnr BN 2017/368 

Gravarne 60:6 - ansökan om skyltlov, periodiskt tidsbegränsat 
Ansökan avser förnyelse av tidigare givet tidsbegränsat bygglov för skyltanordningar i form av 
vepor. 
 
Veporna avses marknadsföra en tillfällig sommarbutik som bedriver verksamhet i delar av Folkets 
Hus lokaler i byggnaden. 
 
Byggnadsnämnden beviljade 2017-07-13 i ett delegationsbeslut, ett tidsbegränsat bygglov i 
efterhand för åtgärden. Bygglovet upphörde 2017-08-31. 
 
Nu aktuell ansökan avser periodiskt bygglov i tio år, fr o m 25 maj t o m 31 augusti. 
 
Tre av veporna har en bredd på tio meter och en höjd på fem meter. Vepan på fasaden åt väster 
övertäcker tre av bibliotekets fönster medan vepan på fasad åt öster övertäcker ett fönster i 
samlingslokalen, vilken sommarbutiken använder. Vepan på gavelfasaden åt norr täcker ungefär 
halva gaveln, dock utan att övertäcka något fönster. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 14-ASU-2424, beslut 1982-06-10.  
 
Området är i detaljplanen betecknat Ch. Bestämmelsen innebär att området endast får användas för 
kommersiellt, socialt eller kulturellt ändamål som har anknytning till samhällscentrum och som inte 
medför sanitär olägenhet eller stör trevnaden för närboende. 
 
Fastighetsägaren har underrättats om ansökan. Yttrande har inkommit. Fastighetsägaren tillåter inte 
några vepor på fasaden mot öster men har i övrigt inga negativa synpunkter. 
 
Sökanden i ärendet har meddelat att fasad mot öster ska utgå ur ansökan.  

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2018-04-13 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet och ger enhetschefen i uppdrag att 
kommunicera med sökanden att ta fram en lämpligare utformning innebärande mindre vepor som är 
anpassade till husets karaktär. 
 

Skickas till 

Sökande 
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