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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans, 2021-12-02 kl. 08.30-13.00 
Ajournering § 154 kl. 09:50-10:00 
 
 

Beslutande Robert Yngve (KD) ordförande 
Gunilla Ohlin (L) 
Klaes Mattsson (M) §§ 148-153, 155-163 
Maria Holmström (M) tjänstgörande ersättare 
 § 154, på distans 
Carl-Johan Starck (-) på distans 
 

Vivianne Gustafsson (S) 
Jan Petersson (V) tjänstgörande ers. 
Sebastian Andersson (SD) tjänstgörande ersättare  
på distans 
 
 
 

Närvarande 
ersättare 

Mikael Andersson (-) på distans 
Håkan Hansson (L) på distans 
Maria Holmström (M) §§ 148-153, 155-163  
på distans 
Glenn Lorentzon (C) på distans 
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

Närvarande på distans: 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 155-158 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 155-158 
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 155-158 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 155-158 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare § 159 
Carl Berring, bygglovhandläggare § 160-162 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare § 163 
 

Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2021-12-07 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-12-02 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-12-08 - 2021-12-29. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BN § 148 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Åby 2:1 - bygglov, hus BN-2021-650 
 
Ärende som utgår; 

• Svenseröd 2:1 - planbesked, BN-2021-698 
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BN § 149  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-09-27  -  2021-11-07 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-18 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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BN § 150   

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-09-27  -  2021-11-07. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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BN § 151  BN 2021/786 

Motion gällande översyn av trafikreglering, markering inom 
tättbebyggt område och i naturområden för elsparkcyklar. 
Förslagsställaren föreslår i en motion att Sotenäs kommun bör se över hela nätet vad det gäller 
tillåtna/otillåtna cykelbanor/- sträckor och tydligt markerar och upplyser om var man får framföra 
dessa tvåhjuliga fordon.  
 
Förslaget grundar sig på att motionären under förra året och under dess turistsäsong 
uppmärksammat att cyklar och motordrivna sparkcyklar framförts på gångbanor, trottoarer och 
hamnpromenader. Motionären har även uppmärksammat att skyltningen om var man får eller inte 
får framföra dessa fordon är obefintlig samt att det finns överhängande risk att en olycka kan ske 
mellan gående och dessa motordrivna sparkcyklar. I kommunen finns det även att antal terrängleder 
som tillåter cykling således efterlyser även förslagsställaren att det även på dessa leder bör finnas 
tydliga markeringar samt information om vilka regler som är gällande för motordrivna sparkcyklar. 
I motionen påpekas det också att det både är fastboende som felar och inte enbart turister.  
 
Det finns tyvärr idag inga tydliga trafikregler om vad som gäller för just dessa så kallade eldrivna 
enpersonfordon. Således gav regeringen den 3 oktober år 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att se 
över samt beskriva de regelverk som gäller för eldrivna enpersonfordon. Utredningen ska bland 
annat omfatta alla regler som är relevanta för användning av dessa fordon samt så ingår det i 
Transportstyrelsen uppdrag att analysera hur de befintliga möjligheterna att meddela föreskrifter 
enligt nuvarande trafiklagstiftning kan och bör förtydligas eller utökas med syfte att ge 
kommunerna bättre möjlighet att reglera eldrivna enpersonfordon. Transportstyrelsen förhoppning 
är att förslagen till ändringar i trafikförordningen ska vara på plats och börja gälla från den 1 januari 
2023.  
 
Dessa ändringar kommer inte att omfatta terränglederna, hamnpromenaderna utan endast ge 
möjlighet för bland annat kommunerna att reglera i det egna kommunala gaturummet.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-29 § 222 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att hänskjuta frågan om framförandet av 
elsparkcyklar till ansvarig handläggare för de kommunala ordningsföreskrifterna för att se om det är 
möjligt att skriva in någon form av reglering i dessa ordningsföreskrifter gällande elsparkcyklar till 
dess att ett tydligt regelverk finns på plats.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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BN § 152  

Plan- och byggchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a; 

• Ärendebalansen, byggärenden 
• Nyanställning, byggnadsinspektör 
• Revisionens utredning - granskning av inköp och upphandling 

 

Byggnadsnämnden beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 153  BN 2021/001 

Helårsprognos för jan-okt 2021 
Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Nämnderna gör månadsvisa helårsprognoser efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och 
november. 
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-11-22 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-18 § 218 
Helårsprognos efter oktober månad 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos.   
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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BN § 154  BN 2021/814 

Svar på föreläggande från förvaltningsrätten, mål 13064-21 
I ett ärende om program för en detaljplan uppkom fråga om jäv för en ledamot i Byggnadsnämnden 
i Sotenäs kommun. Efter omröstning beslutade nämnden att ledamoten inte ansågs jävig. Nämnden 
beslutade därefter "att återremittera ärendet i syfte att, innan man tillåter planprocessen att gå vidare 
måste trafiksituationen på Smögen sommartid få en lösning. Innan åtgärder som syftar till att lösa 
trafiksituationen är presenterade, finansierade och beslutade motsätts en fortsättning av 
planprocessen." 
 
Beslutet att jäv inte förelåg överklagades med följande yrkande. "För att säkerställa att nämnden 
fattat ett rättssäkert beslut yrkar jag på att beslutet om återremiss förklaras olagligt och att 
jävsfrågan på de grunder jag anfört får en rättslig prövning." 
 
Förvaltningsrätten i Göteborg har förelagt Sotenäs kommun att svara i ärendet. 
 

Skriftligt svar till Förvaltningsrätten i Göteborg 
Byggnadsnämnden välkomnar en rättslig prövning av ärendet till ledning för fortsatta bedömningar 
av jävsfrågor och överlämnar frågan till förvaltningsrättens bedömning. 
 
Även frågan om beslutet alls är överklagbart överlämnas till Förvaltningsrättens bedömning. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-12-02 
Socialdemokraternas yttrande 2021-11-19 
Mailkonversation mellan förvaltningschefen och Sveriges kommuner och Regioner,  
2021-10-06 -- 2021-10-27. 
Mailkonversation mellan förvaltningschefen och Sveriges kommuner och Regioner, 
2021-10-06 -- 2021-20-20 
Länk till den facebookgrupp som refereras till: 
https://www.facebook.com/groups/394935394573523/  
 
Ajournering begärs.  

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag enligt tjänsteutlåtande 2021-12-02 med 
tillhörande underlag. 
 
Carl-Johan Starck (-) yrkar på att de handlingar som inkommit kommunen tillhanda skall förmedlas 
till Förvaltningsrätten, innebärande förvaltningens förslag enligt tjänsteutlåtande 2021-12-02 med 
tillhörande underlag samt Socialdemokraternas yttrande daterat 2021-11-19. 
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forts. BN § 154 BN 2021/814 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves förslag mot Carl-Johan Starcks förslag och finner 
att nämnden antar Robert Yngves förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Nämnden godkänner följande beslutsgång 

• Ja-röst för Robert Yngves förslag 
• Nej-röst för Carl-Johan Starcks förslag 

 

Omröstningsresultat 

Med 4 nej-röster för Carl-Johan Starcks förslag mot 3 ja-röster för Robert Yngves förslag antar 
byggnadsnämnden Carl-Johan Starcks förslag. Se bilaga. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-02 som svar på 
Förvaltningsrätten i Göteborgs föreläggande samt att, som underlag för förvaltningsrättens 
bedömning, bifogade mailkonversationer mellan förvaltningschefen och Sveriges kommuner och 
regioner daterade 2021-10-06 -- 2021-10-27 och 2021-10-06 -- 2021-10-20, länk till aktuell 
facebookgrupp samt Socialdemokraternas yttrande daterat 2021-11-19. 
 

Beslutet skickas till 

forvaltningsrattenigoteborg@dom.se med angivande av målnr 13064-21 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Klaes Mattsson (M) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet i ärendet. 
 

Reservation 
Robert Yngve (KD) och Maria Holmström (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande, se bilaga. 
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Reservation 
 
Reservation  Dnr Bn 2021/814. Svar på föreläggande från Förvaltningsrätten 
 
Förvaltningsrätten frågar efter Byggnadsnämnden i Sotenäs Kommuns yttrande om denna jävsfråga. 
På nämndmöte är nämnden överens om att lämna ett neutralt svar och skicka med de svar som 
inkom från SKR. 
Klaes Mattsson (M) hade det goda omdömet att begära sig jävig då det var han som väckte frågan 
om jäv. 
Britt Wall (S) och Jan-Olof Larsson som ordf i Socialdemokraterna i Sotenäs skickar in ett långt 
brev där Britt Walloch Jan-Olof Larsson försvarar sitt agerande på Facebooksidan....  Stoppa 
ytterligare exploatering av 120 Bostad.... 
Vivianne Gustavsson (S) yrkar på att få läsa upp detta brev vilket hon får godkänt av nämnden. 
Vivianne Gustavsson  yrkar sedan på att detta brev ska skickas med till Förvaltningsrätten, 
nämnden efter omröstning kommer fram till att så får ske. 
 
Nämnden reflekterar över huvudtaget inte på att brevet i sig mer eller mindre är en jävsfråga då 
Britt Wall och Jan-Olof Larsson  som ordf i Socialdemokraterna genom detta brev vill påverka 
Förvaltningsrätten i sin bedömning. 
Förvaltningsrätten frågade efter Byggnadsnämndens yttrande inte Britt Walls eller 
Socialdemokraternas. 
 
Därför reserverar vi oss till beslut beträffande medskick av detta brev och tycker att 
Förvaltningsrätten ska bortse från detta brev. 
 
Med vänliga hälsningar. 
Robert Yngve (Kd).                                    Maria Holmström (M) 
Ordförande Bn                                           Tjänstgörande ersättare 
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forts. BN § 154 BN 2021/814 

Omröstningsresultat 
 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Robert Yngve KD X   
Gunilla Ohlin L X   
Maria Holmström M X   
Carl-Johan Starck -  X  
Vivianne Gustafsson S  X  
Jan Petersson V  X  
Sebastian Andersson SD  X  

Summa  3 4  
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BN § 155   

Detaljplaner information 
Nämnden informerades kort om pågående arbeten med bl.a.; 
 

• Detaljplan Sandbogen 1:4 
• 28 st pågående detaljplaner 
• Behov av att uppdatera Parkeringsnormen antagen av kommunstyrelsen 2013-10-09 
• Översiktsplan 

 

Byggnadsnämnden beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 156  BN 2021/770 

Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:501 m.fl, Kungshamn  
Smögenlax Aquaculture AB avser att bygga en laxodling på fastigheten Vägga 2:501. För att 
erhålla en ändamålsenlig fastighet behöver detaljplanen ändras och mark köpas av kommunen. 
Ändringen av detaljplanen avser att ett vägområde och en bergknalle behöver ändras till byggbar 
kvartersmark.  Det aktuella området ligger i den norra delen av Ödegårdens industriområde, mellan 
Kungshamn och Väjern, väster om Dinglevägen. 
 
Ansökan om planbesked inkom 2021-10-27. Sökanden är Smögenlax Aquaculture AB som kommer 
att bygga en laxodling på den egna fastigheten, Vägga 2:501. Berörda fastigheter är Vägga 2:501 
som ägs av bolaget och Vägga 2:262 som ägs av Sotenäs kommun. Bolaget anger att de har ett löfte 
om köp av del av kommunens mark (markerats med grönt åt öster i förslag enligt ansökan ovan). 
För att kunna använda området rationellt önskar de ändra detaljplanen så att en liten del av 
vägområdet ändras till kvartersmark och att en bergknalle får tas bort. Vägområdet och bergsknallen 
ligger på kommunens mark. De delar av kommunens mark som berörs önskas föras över till den 
egna fastigheten Vägga 2:501. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är angeläget att ändra detaljplanen så att 
industriområdet kan användas på ett ändamålsenligt sätt. De utredningar som tagits fram i samband 
med gällande detaljplan bedöms som tillräckligt underlag för en ändring av detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-11-19 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-18 § 224 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag med tilläggsyrkande att Aquaculture AB 
ska få köpa den del av Vägga 2:262 som ingår i denna ansökan med förbehåll att bolaget får 
tillstånd för landbaserad odling av fisk 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att Aquaculture AB ska få köpa den del av Vägga 2:262 som ingår i denna ansökan med 

förbehåll att bolaget får tillstånd för landbaserad odling av fisk 
• att ställa sig positiv till markupplåtelse enligt ansökan 
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 3 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
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forts. BN § 156 BN 2021/770 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 280 kr  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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BN § 157  BN 2018/122 

Detaljplan för del av fastigheten Bäckevik 12:1, Kvarnberget 
Sotenäsbostäder är i behov av bostäder i centralt läge och vill därför pröva möjligheten  
att utöka byggrätten i pågående planärende från 2000 kvm bruttoarea till 5000 kvm. För att det ska 
göras möjligt behöver antingen marken söder om planområdet ianspråktas för parkeringsplatser om 
parkeringsnormen ska följas eller också behöver parkeringsnormen frångås.  
 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning i ett utförande där 2000 kvm bruttoarea tillåts och 
behovet av parkeringsplatser inryms inom planområdet och följer kommunens parkeringsnorm. 

Beskrivning av ärendet 
För fastigheten finns en gällande detaljplan från 1991 som medger både bostäder och servicehus för 
den västra delen av planområdet. För den östra delen finns en outnyttjad byggrätt som endast tillåter 
servicehus. Sotenäsbostäder vill kunna uppföra bostäder i området för den outnyttjade byggrätten. 
Detaljplanens syfte är därför att ersätta en del av den gällande detaljplanen och komplettera 
användningen ”D1-Servicehus” med användningen ”B-Bostäder”. 
 
Två förslag på hur parkeringsfrågan kan hanteras har tagits fram av Sotenäsbostäder, utifrån att en 
byggrätt på 5000 kvm bruttoarea tillåts.  
Alternativ 1 redovisar ett förslag där planområdet utökas i söder och parkeringsnormen på 104 
parkeringsplatser uppnås. Förslaget redovisar 120 p-platser (inkl. 12 befintliga som används idag). 
28 parkeringsplatser placeras i planområdets södra del, på del av Kvarnberghemmets befintliga 
utemiljö.  
Alternativ 2 redovisar en mindre utökning av planområdet i nordväst. Förslaget redovisar 80 
tillkommande parkeringsplatser (och 12 befintliga) vilket innebär att kommunens parkeringsnorm 
frångås med 24 p-platser.  
 
De båda alternativen medför att en köryta behöver anläggas mellan ny byggnad och befintligt 
äldreboende, bredvid gångvägen som i gällande detaljplan anges som en väg för gångtrafik och 
rullstolar. Alternativ 1 innebär att en större del av befintlig utemiljö tas i anspråk för att anlägga 
parkeringsplatser och bilväg.  

Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inget av de redovisade alternativen är lämpliga på 
platsen. Om parkeringsnormen ska följas tas stora delar av den friyta som är avsedd för befintligt 
äldreboende i anspråk. Förvaltningen bedömer också att gällande parkeringsnorm ska följas så att 
behovet av parkeringsplatser för de planerade bostäderna kan säkerställas. Vid avvägningar mellan 
utrymmen för parkeringar respektive friyta för utevistelse för bostäder anger plan -och bygglagen 
(PBL 8 kap 9 §) att friyta ska prioriteras. 
 
Förvaltningen har också samrått med Omsorgsförvaltningen som meddelat att befintlig utemiljö och 
gångvägen används flitigt och är mycket värdefull för de boende. Parkeringsplatser och körvägar, 
enligt alternativ 1, skulle förstöra utemiljön för de boende. 
 
Arbetsutskottet förslag till beslut till nämnden var att följa alternativ 2 i det fortsatta planarbetet. 



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-12-02 | §§ 148-163 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2021\BN 
protokoll 2021-12-02.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(33)
 

 
 

forts. BN § 157 BN 2018/122 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-18 § 226 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-08 
Bedömning från konsult och exploatör 2021-10-26 
Parkering alternativ 1 2021-10-29 
Parkering alternativ 2 2021-10-29, rev. 2021-11-04 
Plankarta och illustrationskarta 2020-07-07, justerad 2020-10-30 
 

Yrkande 

Carl-Johan Starck (-) yrkar bifall till  förvaltningens förslag att inget av de båda alternativen är 
lämpliga. I det fortsatta planarbetet ska parkeringsnormen följas och planområdet ska inte utökas 
mer än i det föreslagna alternativ 2. 
 
Robert Yngve (KD) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag att följa alternativ 2 i det fortsatta 
planarbetet samt tilläggsyrkar att parkeringsnormen bör följas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves förslag mot Carl-Johan Starcks förslag och finner 
att nämnden antar Robert Yngves förslag. 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att följa alternativ 2 i det fortsatta planarbetet samt att parkerings-
normen bör följas. 
 
 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
Exploatör 
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BN § 158  BN 2019/561 

Ändring av detaljplan Bäckevik 1:143, Kullen 
Granskningshandlingar för ändring av detaljplanen daterade 2021-10-07, har varit utställda för 
granskning under tiden 14 oktober – 5 november 2021. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i 
Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se. 
Granskningen kungjordes på anslagstavlan på kommunens hemsida. 
 
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsförteckning, har 
genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. Under granskningen inkom 10 
yttranden från 5 remissinstanser och 5 sakägare. Samtliga sakägare har invändningar mot 
planförslaget.  
 
Synpunkter på planförslaget gäller i huvudsak följande: 

• SGI anser att bergtekniken inom planområdet bör utredas för att kunna bedöma slänternas 
stabilitet. 

• Sakägare har främst synpunkter på huruvida planförslaget ska genomföras i form av en 
ändring av detaljplan samt att det blir olika planbestämmelser och regler för byggnation för 
fastigheterna inom planområdet respektive för angränsande fastigheter utanför planområdet. 
 

Bedömningen är att synpunkterna inte föranleder några ändringar av planhandlingarna. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-18 § 227 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-17 
Utlåtande efter granskning daterad 2021-11-15 
Planbeskrivning daterad 2021-10-07, justerad 2021-11-17 
Plankarta daterad 2021-10-07, justerad 2021-11-17 
Primärkarta daterad 2021-10-07, justerad 2021-11-17 
Fastighetsförteckning daterad 2021-04-27 rev. 2021-10-05 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna utlåtandet daterad 2021-11-15, att planens genomförande 
inte medför någon betydande miljöpåverkan och att anta ändringen av detaljplanen.  
 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
Sökande 
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BN § 159  BN 2021/195 

Ellene 1:399 - bygglov, nybyggnation bostäder  
Den ansökta åtgärden avser bygglov för nybyggnation av en- och tvåbostadshus samt 
flerbostadshus. 
 
Efter revidering är sökandens avsikt att uppföra fem småhus, ett parhus med suterrängvåning, två 
flerbostadshus i två våningar samt fristående komplementbyggnader. 
 
Den totala byggnadsarean uppgår till 1122 m² och bruttoarean 1509 m². 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-18 § 232 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-08, rev. 2021-11-22 
 

Yrkande 

Vivianne Gustafsson (S) och Jan Petersson (V) yrkar avslag på bygglov då byggnationen inte är 
tillräckligt anpassad till den traditionella bebyggelse som beskrivs i detaljplan gällande 
huskropparnas storlek, utformning och terrassering.  
 
Sebastian Andersson (SD) yrkar bifall till Vivianne Gustafsson och Jan Peterssons förslag. 
 
Gunilla Ohlin (L) och Robert Yngve (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja 
bygglov. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Vivianne Gustafssons m.fl. förslag mot Robert Yngve och  
Gunilla Ohlins förslag och finner att nämnden antar Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

• Ja-röst för Gunilla Ohlin och Robert Yngves förslag 
• Nej-röst för Vivianne Gustafsson m.fl. förslag 

 

Omröstningsresultat 

Med 5 nej-röster för Vivianne Gustafsson m.fl. förslag mot 2 ja-röster för Gunilla Ohlin och  
Robert Yngves förslag antar byggnadsnämnden Vivianne Gustafsson m.fl. förslag. Se bilaga. 
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forts. BN § 159 BN 2021/195 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att kommunicera nämndens förslag med sökande. 
 
Sökanden ges tillfälle att senast 2021-12-28 bemöta nämndens förslag. 
 

Byggnadsnämndens förslag  

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov. 
 

Skäl till beslut 

Byggnationen inte är tillräckligt anpassad till den traditionella bebyggelse som beskrivs i detaljplan 
gällande huskropparnas storlek, utformning och terrassering 
 
 

Skickas till 

Sökanden 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 

Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande, se bilaga. 
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Reservation 
 
Reservation Ellene 1:399 Dnr. 2021/195 
 
Vi reserverar oss mot förslag om avslag på detta bygglov. 
Vi stöder Byggnadsnämndens Arbetsutskotts beslut om bifall till detta bygglov. 
Vi instämmer i förvaltningens skäl till beslut enligt tjänsteutlåtande 2021-11-08 
 
Med vänliga hälsningar  
Robert Yngve (Kd).                                Gunilla Ohlin (L) 
Ordförande Bn.                                       Ledamot Bn 
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Omröstningsresultat 
 
 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Robert Yngve KD X   
Gunilla Ohlin L X   
Klaes Mattsson M  X  
Carl-Johan Starck -  X  
Vivianne Gustafsson S  X  
Jan Petersson V  X  
Sebastian Andersson SD  X  

Summa  2 5  
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BN § 160  Dnr 2021/546 

Smögenön 85:4 - förhandsbesked, avvikelse fastighetsstorlek 
Ansökan avser förhandsbesked innanför detaljplan för bedömning av avvikelse gällande 
fastighetsstorlek. 
 
Då detaljplanen anger en minsta storlek på fastigheter i området och fastigheten underskrider denna 
gräns ansöks det om förhandsbesked gällande om denna avvikelse kan ses som liten. 
Ansökan prövar därför inte hur lämplig fastigheten skulle vara att bebygga gällande någon annan 
aspekt. 
 
Fastigheten omfattasav stadsplanen 14-SMÖ-87 upprättad 1965-02-19. Bestämmelserna i planen 
innebär bland annat att fastigheter inte får givas mindre areal än 300 m2. 
 
Bygglov har tidigare prövats på fastigheten men har avslagits i domstol då fastighetsstorleken 
endast uppgick till 204 m2. Sedan dess har fastighetsstorleken korrigerats till 281 m2. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-22 

 
Yrkande 

Carl-Johan Starck (-) yrkar på att meddela ett negativt förhandsbesked. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Starcks förslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att kommunicera ett negativt förhandsbesked med sökande. 
 
Sökanden ges tillfälle att senast 2021-12-28 bemöta nämndens förslag. 
 

Byggnadsnämndens förslag  

Byggnadsnämnden meddelar ett negativt förhandsbesked. 
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Skäl till beslut 

De ansökta fastighetens areal avviker från detaljplanplanens bestämmelser om minsta storlek.  
 
Avvikelsen är sådan att det inte går att bebygga fastigheten på ett planenligt sätt med en byggnad 
som till sin storlek och utformning anknyter till övrig byggnation i området. Avvikelsen kan därför 
inte betraktas som liten.  
 
 

Skickas till 

Sökande 
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BN § 161  Dnr 2021/547 

Smögenön 85:5 - förhandsbesked, avvikelse fastighetsstorlek 
Ansökan avser förhandsbesked innanför detaljplan för bedömning av avvikelse gällande 
fastighetsstorlek. 
 
Då detaljplanen anger en minsta storlek på fastigheter i området och fastigheten underskrider denna 
gräns ansöks det om förhandsbesked gällande om denna avvikelse kan ses som liten. 
Ansökan prövar därför inte hur lämplig fastigheten skulle vara att bebygga gällande någon annan 
aspekt. 
 
Fastigheten omfattasav stadsplanen 14-SMÖ-87 upprättad 1965-02-19. Bestämmelserna i planen 
innebär bland annat att fastigheter inte får givas mindre areal än 300 m2. 

 
Bygglov har tidigare prövats på fastigheten men har avslagits i domstol då fastighetsstorleken 
endast uppgick till 171 m2. Sedan dess har fastighetsstorleken korrigerats till 269 m2. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-22 
 

Yrkande 

Carl-Johan Starck (-) yrkar på att meddela ett negativt förhandsbesked. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Starcks förslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att kommunicera ett negativt förhandsbesked med sökande. 
 
Sökanden ges tillfälle att senast 2021-12-28 bemöta nämndens förslag. 
 

Byggnadsnämndens förslag  

Byggnadsnämnden meddelar ett negativt förhandsbesked. 
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Skäl till beslut 

De ansökta fastighetens areal avviker från detaljplanplanens bestämmelser om minsta storlek.  
 
Avvikelsen är sådan att det inte går att bebygga fastigheten på ett planenligt sätt med en byggnad 
som till sin storlek och utformning anknyter till övrig byggnation i området. Avvikelsen kan därför 
inte betraktas som liten.  
 
 

Skickas till 

Sökande 
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BN § 162  Dnr 2021/650 

Åby 2:1 - bygglov, hus för avel och visning av sköldpaddor 
Ärendet avser ansökan om tillbyggnad av en befintlig byggnad inom djurparken Nordens Ark. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden delegerar till handläggaren att fatta beslut i ärendet. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
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BN § 163  Dnr 2020/660 

Uleberg 2:150 - förhandsbesked, två enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus. Sökandens avsikt är att 
genom avstyckning tillskapa två bostadstomter. Ansökan avser nybyggnation av två enbostadshus i 
anslutning till ett detaljplanerat bostadsområde (1427-P95/7) på ett berg som kan beskrivas som en 
trädbevuxen platå. Tänkt tillfartsväg anläggs på prövningsfastigheten. Ansökningshandlingen 
beskriver tänkt byggnation som enbostadshus med en våning utan inredd vind, taklutning om  
27 grader och byggnadsarea om ca 170 m². 

Förutsättningar 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. I kommunens översiktsplan  
(ÖP 2010) ligger berörd fastighet inom tätortszon för Hunnebostrand, Ulebergshamn. Fastigheten 
ligger även inom område för bebyggelseutveckling inom tätort där översiktsplanen ställer krav på 
prövning i detaljplan för all tillkommande bebyggelse med hänsyn till prövning av markutnyttjandet 
i förhållande till befintlig bebyggelse och framtida utvecklingsmöjligheter. 
 
De kommunövergripande rekommendationerna för boende och byggande anger bl.a. att 
bebyggelsen ska anpassas till landskapet, byggnation på bergstoppar ska undvikas och den 
övergripande landskapsbilden i området ska värnas. 
 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 
ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande. 
 
Området omfattas av följande riksintressen enligt Miljöbalken (1998:808), förkortad MB. Turism 
och rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB) och obruten kust (4 kap 3 § MB). 
 
Fastigheten ligger utanför kommunens vatten- och avloppsverksamhet. 
 
Det finns kända fornlämningar i närheten av det område som berörs. 
 
Den geologiska jordartskartan från SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten) 
visar att markförhållandena i det avsedda läget för byggnationen domineras av berg. 

Buller 
Byggnadernas placeringar är ca 175 m från väg 174 med en hastighetsbegränsning på 70 km/h och 
ca 65 m respektive 90 m från väg 888 med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Vid beräkning av 
bullernivån i enlighet med metod tillhandahållen av Boverket och SKR med ett genomsnittligt 
trafikflöde om 3060 fordon/dygn för väg 174 och 420 fordon/dygn för väg 888 beräknas ljudnivån 
understiga tabellens miniminivå om 50 dBA. Tilläggas kan att byggnadsnämnden tidigare mottagit 
en bullerutredning i närområdet som visade att bostadsbyggnation ur bullerhänseende kan tillåtas 
avsevärt närmare de båda vägarna. Byggnadsnämnden bedömer därmed att ytterligare 
bullerutredning inte krävs. 
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Yttranden 
Ärendet har remitterats till Miljönämnden, Länsstyrelsen, Västvatten samt Fortifikationsverket. 
 
Miljönämnden bedömer att avloppshanteringen inte går att lösa på ett godtagbart sätt och avstyrker 
åtgärden. Gällande eventuella naturvärden uttalar man sig inte före en naturvärdesinventering 
upprättats eller anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § MB genomförts hos Länsstyrelsen. Se bilaga 
för yttrandet i sin helhet.  
 
Sökanden har efter att ha tagit del av miljönämndens remissvar anmält om samråd enligt 12 kap 6 § 
MB hos Länsstyrelsen. Beslut meddelades av Länsstyrelsen 2021-02-01 i vilket anges att inga för 
Länsstyrelsen kända natur- eller kulturmiljövärden berörs av åtgärden och att åtgärden inte bedöms 
medföra sådan påverkan att ytterligare anpassningar av åtgärden krävs. Se bilaga för Länsstyrelsens 
beslut. 
 
Remissvar inkom 2020-11-06 från Länsstyrelsen (kulturmiljöenheten) som upplyste om att ansökta 
åtgärder påverkar den fornlämning som ligger sydväst om tänkt anslutningsväg. Då fornlämningen 
inte är avgränsad åt aktuellt håll förordar man i första hand en annan placering av planerad 
byggnation. Alternativet är att sökanden söker tillstånd för ingrepp i fornlämning som i så fall 
villkoras med kostnadsansvar för en arkeologisk förundersökning. Se bilaga för yttrandet i sin 
helhet.  
 
Sökanden har därefter låtit utföra avgränsning samt fått tillstånd till ingrepp i fornlämning. Se 
bilaga för Länsstyrelsens beslut. 
 
Västvatten anger att då tänkta byggnader hamnar i direkt anslutning till verksamhetsområdet bör de 
införlivas i det samma om enskilda lösningar inte är genomförbara. Se bilagor för yttrandet i sin 
helhet. 
 
Fortifikationsverket anger att det värn (bunker) som finns på fastigheten är plomberad och kommer 
inte tas i drift och därmed inte av intresse för Fortifikationsverket. Se bilaga för yttrandet i sin 
helhet. 
 
Berörda grannar har underrättats och getts tillfälle att yttra sig över ansökan.  
 
Efter avslutad underrättelse hösten 2020 inkom flertalet negativa synpunkter, sökanden har därefter 
reviderat byggnadernas placering vilket föranlett att underrättelse har skett på nytt. Fastigheterna 
Uleberg 2:149, 2:316, 2:154, 2:278, 2:300, 2:301, 2:302, 2:303, 2:304, 2:305, 2:211, 2:212, 2:260, 
1:3, 2:39, 2:155, 2:280, 2:279, 2:259, 2:141, 2:153, 2:261, 2:258, 2:337, 2:336, 2:340, 2:341, 2:342, 
Ellene 46:1, Svenseröd 2:1 samt boende (men inte lagfaren ägare) på Uleberg 2:303 har bedömts 
berörda av åtgärden. 
 
Inga yttranden har inkommit från Uleberg 2:154, 2:211, 2:258, 2:259, 2:260, 2:261, 2:336, 2:337, 
2:340, 2:342 samt delägare av Ellene 46:1, Uleberg 2:149, 2:279 och Svenseröd 2:1.  
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Synpunkter har inkommit från fastigheterna Uleberg 2:301, 2:302, 2:303, 2:304 och 2:305. 
 
Uleberg 2:301 hänvisar till tidigare inlämnat yttrande (2020-11-05 i detta ärende samt från ärende 
BN-2017-366) i vilket man motsätter sig byggnation. Man hänvisar även till överprövat och 
upphävt beslut och anser att nuvarande ansökan är väldigt lik tidigare och därmed strider mot beslut 
fattat av Svea Hovrätt.  
 
Uleberg 2:302 motsätter sig ansökt åtgärd och hänvisar till tidigare överprövat och upphävt beslut. 
 
Uleberg 2:303 motsätter sig ansökt byggnation och anser att inget nytt framkommit i nuvarande 
ansökan, man hänvisar till sina tidigare yttranden (2020-11-08 i aktuellt ärende samt BN-2017-366) 
samt till den överprövning som gjorts av tidigare beslut som upphävts. 
 
Uleberg 2:304 motsätter sig ansökt byggnation och anser att området är detsamma och inget nytt 
framkommit och hänvisar till tidigare överprövat och upphävt beslut. 
 
Uleberg 2:305 anger att ett av de angivna bostadshusen fortsatt ligger på bergstopp, man anser att 
inget nytt framkommit och hänvisar till tidigare överprövat och upphävt beslut. 
 
Övriga underrättade har svarat utan synpunkter. 
 
Sökanden har tagit del av inkomna synpunkter. Sökanden har 2021-12-01 inkommit med ett 
yttrande för att bemöta inkomna synpunkter.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-02 
 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Gunilla Ohlin (L), Klaes Mattsson (M) och Vivianne Gustafsson (S) yrkar på 
att meddela att positivt förhandsbesked 
 

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves m.fl. förslag och finner att nämnden antar detta. 
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Byggnadsnämndens beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen på följande villkor. 

1. Att byggnaderna utformas i enlighet med sökandens beskrivning i ansökningshandlingen, 
dvs, enbostadshus med en byggnadsarea om ca 170 m², med en våning utan inredd vind och 
en taklutning om 27 grader. 

 
Tidsfristen började löpa 2020-11-18 och beslut fattades 2021-12-02, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer än fem veckor. Avgiften för beslut om 
förhandsbesked, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande 
åtgärder har reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 

Skäl till beslut 
Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Detta 
innebär att det är marken generellt som prövas för det ansökta ändamålet. Tänkt fastighetsbildning 
prövas i en lantmäteriförrättning och byggnadernas utseende och exakta placering bedöms därmed i 
en bygglovsansökan. Därför räcker det generellt med ”kryss i kartan” som en indikation för tänkt 
byggnadsplacering samt förslag på möjlig vägdragning då prövningen endast ska avgöra 
möjligheten att anlägga en lämplig väg.  
 
Åtgärden bedöms ha stöd i översiktsplanen då området tillhör tätortszonen för Hunnebostrand, 
Ulebergshamn samt ligger inom ett utpekat område för bebyggelseutveckling inom tätort. Därutöver 
gäller de generella kommunövergripande rekommendationerna för boende och byggande som anger 
bl.a. att bebyggelsen ska anpassas till landskapet, byggnation på bergstoppar ska undvikas och den 
övergripande landskapsbilden i området ska värnas. 
 
Den sökta åtgärden bedöms ha marginell påverkan på riksintressena och de föreslagna byggnaderna 
bedöms kunna förses med vatten och avlopp, samt anslutas till en lämplig tillfartsväg. (2 kap 5 § 
PBL) Vidare har berörd fornlämningen avgränsats och beslut om tillstånd för ingrepp i fornlämning 
har erhållits.  
 
Från genomfartsvägen mellan Hunnebostrand och Bovallstrand (statlig väg 174) karaktäriseras 
närområdet av låglänta, uppodlade dalgångar där det regelbundet reser sig höga mestadels kala 
berg. Berörd plats är i sammanhanget en lägre skogbeklädd bergsplatå, som vid besök på platsen för 
prövningen inte alls inger karaktären av en bergstopp eller ens ett bergslandskap. Platsen är 
vidsträckt och tämligen plan och angränsar i samma höjd med ett detaljplanerat, utbyggt 
bostadsområde (Minkgatan). En ansökan om förhandsbesked har tidigare prövats på fastigheten. 
Byggnadernas tänkta placeringar var då lokaliserade till bergsplatåns yttersta kant mot 
genomfartsvägen mot nordost. Lokaliseringen bedömdes då innebära en olämplig placering med 
hänsyn till landskapsbilden. Nuvarande placering är flyttad ca 40-43 m mot väst/sydväst och tänkta 
byggnader ansluter till befintligt detaljplanerat bostadsområde. En placering som bedöms vara 
väsentligt annorlunda då tänkt bebyggelse har flyttats bort från bergskanten som är synlig från 
genomfartsvägen och nu även förhåller sig till befintlig bebyggelses höjdläge vilket framgår av 
kartunderlag visande områdets topografi. Angränsande detaljplans bebyggelsereglerande  
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bestämmelser anger att bostadshus får uppföras med en högsta byggnadshöjd om 4,2 m, takvinkel 
mellan 22 och 38 grader och med två våningar. Sökanden har i sin ansökningshandling angett att 
man avser uppföra två enbostadshus i ett plan utan inredd vind, med en takvinkel om 27 grader. 
Förhandsbeskedet har villkorats med att sökandens angivna byggnadsutformning följs i kommande 
bygglovsprövning, innebärande att tänkt ny byggnation är lägre än vad intilliggande planområde 
medger. Med hänsyn till att bebyggelsen inom befintligt planområde inte orsakat någon skadlig 
siluettverkan eller olämplig påverkan på landskapsbilden och ovan anförda förutsättningar, bedöms 
tänkta nya byggnader därmed inte kunna innebära någon sådan skadlig inverkan på landskapsbilden 
och ansökan är i det hänseendet förenlig med ställningstagandet i ÖP2010.  
 
Med hänsyn till byggnationens lokalisering på den västra delen av den plana platån, dess knappt 
befintliga påverkan på landskapsbilden samt placeringen i anslutning till befintligt bostadsområde 
både i höjd- och sidled bedöms åtgärden kunna utföras utan risk för en prejudicerande verkan 
avseende byggnation på ”bergstopp”. Då åtgärden inte bedöms motverka översiktsplanens syfte 
med att inte tillåta byggnation på bergstoppar bedöms ansökan förenlig med översiktsplanens 
intentioner även i detta hänseende. 
 
Med hänsyn till att byggnationen lokaliseras i anslutning till befintlig byggnation, likt en naturlig 
förlängning av befintligt bebyggelseområde, bedöms översiktsplanens bestämmelse om att ny 
bebyggelse bör prövas med detaljplan kunna ersättas av en prövning inom ramen för ett 
förhandsbesked. Ansökt åtgärd bedöms inte heller innebära sådan omgivningspåverkan eller påkalla 
ett större behov av samordning av t.ex. vatten och avlopp m.m. att markens lämplighet behöver 
prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL) 
 
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagna byggnadsplaceringar har ett något längre avstånd till 
befintlig bostadsbyggnation på Minkgatan än befintliga bostadshus på gatan har sinsemellan. 
Bedömning görs därmed att tänkt byggnation inte innebär en betydande olägenhet i enlighet med 2 
kap 9 § PBL för befintlig byggnation på Minkgatan. 
 
Byggnadsnämnden bedömer att sökandens enskilda intresse av att få uppföra två bostadshus åt sina 
barn väger tyngre än det allmänna intresset av att strikt tolka och begränsa byggnation på aktuell 
plats.    

Handlingar som ingår i beslutet 
1. Ansökan inkommen 2020-10-02 
2. Kartor inkomna 2020-11-18 
3. Förtydligande ang tänkt vägdragning inkommet 2021-11-21 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. 
 
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
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Åtgärden kräver tillstånd från Länsstyrelsen för ingrepp i fornlämning. 
 
Åtgärden kräver anmälan till Västvatten för kommunalt VA. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning 
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Uleberg 2:301, 2:302, 2:303, 2:304, 2:305 samt , boende på Uleberg 
2:303. (9 kap 41 §) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till Uleberg 2:149, 2:316, 
2:154, 2:278, 2:300, 2:211, 2:212, 2:260, 1:3, 2:39, 2:155, 2:280, 2:279, 2:259, 2:141, 2:153, 2:261, 
2:258, 2:337, 2:336, 2:340, 2:341, 2:342, Ellene 46:1 samt Svenseröd 2:1. (9 kap 41 b § PBL) 
 




